
E Ogrzewanie
Perfekcyjnie uszczelniony i ocieplony budynek trzymałby ciepło w nie-
skończoność i nie potrzebowałby ogrzewania. Dwie główne przyczyny 
utraty ciepła przez budynki to: 

1.	 przewodzenie	(przenikanie)	ciepła – ciepło przesącza się bezpośrednio 
przez ściany, okna i drzwi; 

2.	 wentylacja – ciepło przesącza się przez szpary i otwory, ale też przez 
niezbędne przewody wentylacyjne. 

W standardowym modelu strat ciepła oba te przepływy ciepła są pro-
porcjonalne do różnicy temperatur w środku domu i na zewnątrz. W przy-
padku przeciętnego brytyjskiego domu, większość strat wiąże się z prze-
wodnictwem ciepła, o czym przekonamy się w dalszej części rozdziału. 

Strata ciepła przez przenikanie 

Tempo przenikania ciepła przez ściany, sufit, podłogę lub okno to iloczyn 
trzech czynników: powierzchni ściany, współczynnika przenikania ciepła 
przez przegrody (zwanego w handlu wartością U lub przenikalnością 
cieplną) i różnicy temperatur: 

straty ciepła = powierzchnia × U × różnica temperatur.
Wartość U jest najczęściej mierzona w W/m2/K (jeden stopień Kelwina (1°K) 
= jeden stopień Celsjusza (1°C)). Większe wartości U przekładają się na większe 
straty energii. Im grubszy mur, tym niższa wartość U. Okna z podwójnymi 
szybami prawie dorównują porządnemu murowi z cegieł (patrz: tabela E.2.)

Wartości U elementów stanowiących „serię”, takich jak mur i jego we-
wnętrzne obmurowanie, mogą być łączone, tak jak w przypadku przewod-
nictwa elektrycznego: 

uułożenie szeregowe = 1 1
u1

+ 1
u2

Konkretne liczby do tego wzoru podstawiamy na str. 296.

Straty ciepła w wentylacji

By oszacować, ile ciepła potrzebujemy do ogrzania wsączającego się zim-
nego powietrza, musimy znać pojemność cieplną powietrza. Wynosi ona 
1,2 kJ/m3/K. 

W budownictwie zazwyczaj opisuje się straty energii związane z wen-
tylacją danej przestrzeni jako iloczyn ilości wymian powietrza N na godzi-
nę, objętości przestrzeni w metrach sześciennych V, pojemności cieplnej C 
i różnicy temperatur ΔT pomiędzy wnętrzem a otoczeniem budynku. 

kuchnia 2
łazienka 2
salon 1
sypialnia 0,5

Tabela E.1. Wymiana powietrza 
w ciągu godziny: typowe wartości 
N dla szczelnych pomieszczeń. 
Najbardziej nieszczelne 
pomieszczenie miałoby N = 3 (liczba 
wymian powietrza przez godzinę). 
Rekomendowane minimalne tempo 
wymiany na godzinę wynosi między 
0,5 i 1,0, co dostarcza ilość świeżego 
powietrza korzystną dla zdrowia 
ludzkiego, wystarczającą do spalania 
paliw i zapobiegającą zawilgoceniu 
konstrukcji budowlanej (EST 2003).
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Wartości U (W/m2/K)
stare 

budynki
obecne 

standardy
najlepsze 
praktyki

Mury 0,45 – 0,6 0,12
lity mur z kamienia 2,4
ściana zewnętrzna obmurowana cegłą pełną, 23 cm 2,2
ściana szczelinowa z bloczków ceramicznych, 
niewypełniona materiałem termoizolacyjnym, 
28 cm

1,0

ściana szczelinowa z bloczków ceramicznych, 
wypełniona materiałem termoizolacyjnym, 28 cm

0,6

Podłogi 0,45 0,14
podłoga drewniana na legarach 0,7
podłoga z betonu 0,8

Dachy 0,25 0,12
płaski z izolacją 25 mm 0,9
stromy z izolacją 100 mm 0,3

Okna 1,5
z jedną szybą 5,0
z dwiema szybami 2,9
dwuszybowe, przestrzeń międzyszybowa 20 mm 1,7
trzyszybowe 0,7 – 0,9

moc
(waty) = C N

1 hV(m3)∆T(K) (E.1)

= (1,2 kJ/m3/K) N
3600 sV(m3)∆T(K) (E.2)

= 1
3 NV∆T (E.3)

Straty energii i zapotrzebowanie na temperaturę  
(w stopniach dziennie)

Skoro energia to moc × czas, straty energii związane z przewodzeniem cie-
pła przez powierzchnię przegrody, w krótkim czasie, można wyrazić jako: 

straty energii = powierzchnia × U × (ΔT × okres trwania),

a straty energii związane z wentylacją jako: 

1
3 NV × (∆T × okres trwania)

Tabela E.2. Wartości U ścian, podłóg, 
dachów i okien

E – Ogrzewanie
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Oba te rodzaje strat przyjmują formę: 

coś × (ΔT × okres trwania),

gdzie coś mierzy się w watach na °C. Gdy dzień przechodzi w noc, gdy 
zmieniają się pory roku,  zmienia się też różnica temperatur ΔT; długi okres 
można podzielić na masę małych okresów, kiedy to różnica temperatur jest 
mniej więcej stała. Różnica temperatur zmienia się zależnie od okresu, ale 
nie zmieniają się cosie. By przewidzieć całkowite straty energii związane 
z przenikaniem i wentylacją w długim okresie, musimy przemnożyć dwie 
rzeczy: 

1. sumę wszystkich cosiów (sumując powierzchnię × U dla wszystkich 
ścian, dachów, podłóg, drzwi i okien oraz 1⁄3 NV dla objętości) i

2. sumę wszystkich współczynników różnica temperatur × okres trwania 
(dla wszystkich okresów trwania).

Pierwszy parametr to własność budynku mierzona w watach na °C.  
Nazwę to współczynnikiem strat ciepła budynku (lub współczynnikiem nie-
szczelności). Drugi parametr to własność pogody i często jest wyrażany 
jako ilość „stopniodni”, jako że różnicę temperatur mierzy się w stopniach, 
a dni są wygodną jednostką mierzenia okresów trwania. Dla przykładu, 
jeżeli przez tydzień temperatura wewnątrz twojego domu wynosi 18 °C, 
a na zewnątrz 8 °C, wówczas suma (ΔT × okres trwania) powiększy się 
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o 10 × 7 = 70 stopniodni. Sumę wszystkich współczynników (ΔT × okres 
trwania) nazwę zapotrzebowaniem na temperaturę w okresie.

straty energii = współczynnik strat ciepła × zapotrzebowanie na temperaturę

(a)
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-10
-5
 0
 5

 10
 15
 20
 25
 30
 35

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

3188 stopniodni ogrzewania

  91 stopniodni chłodzenia

(b)

-10
-5
 0 
5

 10
 15
 20
 25
 30
 35

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

2265 stopniodni ogrzewania

temperatura (ºC)

Możemy ograniczyć straty ciepła, obniżając albo współczynnik strat ciepła, 
albo zapotrzebowanie na temperaturę, albo robiąc jedno i drugie. Poniżej przy-
glądamy się bliżej tym dwóm czynnikom na przykładzie pewnego domu w 
Cambridge.

Istnieje jeszcze trzeci czynnik, którego nie wolno nam pominąć. Utraco-
ną energię rekompensuje system ogrzewania budynku i inne źródła energii 
takie, jak: mieszkańcy, ich gadżety i kuchenki oraz słońce. W przypadku 
systemu grzewczego energia dostarczona przez system nie jest taka sama, 
jak energia spożytkowana przez grzejniki. Jest to warunkowane współczynni-
kiem wydajności systemu grzewczego. 

energia spożytkowana = energia dostarczona / współczynnik wydajności
Na przykład kondensacyjny kocioł gazowy ma współczynnik wydajności 90%, 
bo 10% energii umyka kominem. 

Reasumując, możemy ograniczyć zużycie energii w budynkach na trzy 
sposoby: 

1. zmniejszając  zapotrzebowanie na temperaturę,

2. obniżając współczynnik strat ciepła lub 

3. podnosząc współczynnik wydajności.
Teraz potencjał tych trzech rozwiązań wyrazimy w liczbach (dobry jest 

też czwarty sposób – podwyższenie absorpcji ciepła ze źródeł innych niż 
system grzewczy, a szczególnie ze słońca – ale tutaj pominę go). 

Zapotrzebowanie na temperaturę 

Zapotrzebowanie na temperaturę dokładnie pokazuje  wykres temperatur 
za oknem na przestrzeni czasu (rys. E.4). W przypadku budynku o tempe-
raturze wewnętrznej 20 °C całkowite zapotrzebowanie na temperaturę to 

zapotrzebowanie temperaturowe
(stopniodni na rok)
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Rys. E.4. Zapotrzebowanie na 
temperaturę w Cambridge w roku 
2006 pokazane jako wypełnione 
kolorem obszary na wykresie 
średnich temperatur dziennych. 
(a) termostat ustawiony na 20 °C, 
z uwzględnieniem chłodzenia latem; 
(b) termostat (tylko ogrzewanie) 
ustawiony na 17 °C.

Rys. E.5. Zapotrzebowanie na 
temperaturę w Cambridge 
w stopniodniach rocznie jako 
funkcja ustawień termostatu (°C). 
Przykręcenie termostatu w porze 
zimnej z 20 °C do 17 °C zmniejsza 
zapotrzebowanie na temperaturę 
w formie ciepła o 30%, z 3188 
do 2265 stopniodni. Podkręcenie 
termostatu w porze letniej z 20 °C do 
23 °C zmniejsza zapotrzebowanie na 
temperaturę w formie chłodu o 82%, 
z 91 do 16 stopniodni.

E – Ogrzewanie
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obszar pomiędzy poziomą linią na wysokości 20 °C i zewnętrzną tempera-
turą. Na rys. E.4a widzimy, że utrzymanie temperatury przez cały rok na 
poziomie 20 °C wiąże się z zapotrzebowaniem na temperaturę w wysoko-
ści 3188 stopniodni w ogrzewaniu i 91 stopniodni w klimatyzacji. Dzięki 
tym wykresom łatwo nam będzie oszacować efekty przykręcenia termosta-
tu i życia bez klimatyzacji. Przykręcamy termostat w sezonie grzewczym 
do 17 °C i zapotrzebowanie na temperaturę w ogrzewaniu spada z 3188 
do 2265 stopniodni (rys. E.4b), co przekłada się na 30-procentową redukcję 
zapotrzebowania na ciepło. Przykręcenie termostatu do 15 °C zmniejsza 
zapotrzebowanie na temperaturę z 3188 do 1748 stopniodni, a to redukcja 
45-procentowa.

Takie obliczenia dadzą nam ogólny obraz zalet przykręcania termo-
statu, ale staną się precyzyjne tylko po uwzględnieniu dwóch czynników. 
Po pierwsze, budynki naturalnie absorbują energię słoneczną, sprawiając, 
że temperatura wewnątrz jest wyższa niż na zewnątrz i to nawet bez ogrze-
wania. Po drugie, mieszkańcy i ich ukochane gadżety emitują ciepło, jeszcze 
bardziej zmniejszając zapotrzebowanie na ciepło. 

Zapotrzebowanie na temperaturę danego miejsca, wyrażanie w stop-
niodniach, jest mało poręczną wartością. Trudno zapamiętać liczby typu  
„3500 stopniodni”. Również anglojęzycznym akademikom może być trudno 
zaakceptować stopniodni, bo dla nich to słowo już coś znaczy (ubieranie togi 
i biretu na wręczenie dyplomów, zwane „degree days”). Możemy przybliżyć 
tę liczbę, i pewnie ułatwić jej wykorzystanie, dzieląc ją przez 365 (liczbę dni 
w roku). Otrzymamy zapotrzebowanie na temperaturę w „stopniodniach 
dziennie”, albo jak kto woli w zwyczajnych stopniach. Rys. E.6 pokazu-
je takie przeformułowane zapotrzebowanie na temperaturę. Wyrażone w 
ten sposób zapotrzebowanie na temperaturę jest po prostu średnią różnicą 
temperatur w domu i za oknem. Z wykresu wynika, że przy ustawieniu 
termostatu na 20 °C średnia różnica temperatury w domu i na zewnątrz 
wynosi 8,7 °C, przy obniżeniu temperatury do 17 °C różnica spada do 6,2 °C, 
a przy przykręceniu termostatu do 15 °C, średnia różnica temperatury 
w domu i na zewnątrz maleje do 4,8 °C.

Współczynnik strat ciepła na przykładzie mojego domu

Mój dom to bliźniak z trzema sypialniami zbudowany około 1940 roku 
(fot. E.7). Do roku 2006 poszerzyłem nieco kuchnię i wstawiłem nowe dwu-
szybowe okna. Drzwi frontowe i tylne wciąż miały szklenie pojedyncze. 

Metodę liczenia współczynnika strat ciepła w 2006 roku pokazuję 
w tabeli E.8. Łączny współczynnik strat ciepła domu wyniósł 322 W/°C 
(lub też 7,7 kWh/dzień/°C), przy czym nieszczelność związana z prze-
wodnictwem odpowiadała za 72%, a związana z wentylacją – za 28% 
wartości całkowitej. Za straty ciepła na przewodnictwo mniej więcej po 
równo odpowiadały trzy elementy: okna, ściany oraz podłogi i sufity. 
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Rys. E.6. Zapotrzebowanie na 
temperaturę w Cambridge w 2006 
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Nieszczelność związana  
z przewodzeniem

powierzchnia 
(m2)

wartość U  
(W/m2/°C)

współczynnik 
strat ciepła 

(W/°C)

Powierzchnie poziome
dach stromy 48 0,6 28,8
dach płaski 1,6 3 4,8
podłoga 50 0,8 40

Powierzchnie pionowe
ściany przybudówki 24,1 0,6 14,5
główne mury 50 1 50
cienka ściana (13 cm) 2 3 6
drzwi i okna z pojedynczą szybą 7,35 5 36,7
okna dwuszybowe 17,8 2,9 51,6

Łączny współczynnik strat ciepła 
przez przenikanie

232,4

Nieszczelność związana  
z wentylacją

powierzchnia
(m3)

N
(wielokrot-

ność wymian 
powietrza na 

godzinę)

współczynnik 
strat ciepła 

(W/°C)

sypialnie 80 0,5 13,3
kuchnia 36 2 24
hall 27 3 27
inne pomieszczenia 77 1 25,7

Łączny współczynnik strat 
ciepła na wentylację 90

By porównać nieszczelności dwóch budynków o różnych powierzchniach 
użytkowych, wystarczy podzielić współczynnik strat ciepła przez powierzch-
nię użytkową. Otrzymujemy wówczas parametr strat ciepła budynku (HLP) 
mierzony w W/°C/m2. Parametr strat ciepła mojego domu (całkowita 
powierzchnia użytkowa 88 m2) wynosi:

3,7 W/°C/m2

Liczba ta posłuży nam do oszacowania dziennego zapotrzebowania na energię 
tego domu w mroźny zimowy dzień i na przestrzeni całego roku. 

W zimowy dzień, gdy na zewnątrz jest -1 °C, a wewnątrz 19 °C, różnica 
temperatur wynosi ΔT = 20 °C. Jeżeli ta różnica utrzymuje się przez 6 
godzin dziennie, wówczas dzienne straty energii wynoszą: 

322 W/°C × 120 stopniodni ≈ 39 kWh

Tabela E.8. Rozkład strat ciepła 
przez przenikanie i wentylację 
w moim domu przed rokiem 2006. 
Ścianę środkową, łączącą dwie 
części bliźniaka, potraktowałem jako 
doskonałą ścianę izolującą. Może 
się to mijać z prawdą, jeśli szczelina 
pomiędzy przylegającymi domami 
jest dobrze wentylowana.  
Parametry, które zmieniłem po 2006 
roku, wymieniam w dalszej części 
tekstu

E – Ogrzewanie
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Jeżeli przez 24 godziny na dobę utrzymujemy w domu temperaturę 19 °C,  
dzienne straty energii wyniosą: 

155 kWh/d
By policzyć całoroczne straty ciepła, posłużymy się zapotrzebowaniem na tem-
peraturę w Cambridge z rys. E.5. Przy ustawieniu termostatu na 19 °C zapo-
trzebowanie na temperaturę w 2006 roku wyniosło 2866 stopniodni. Średnie 
tempo ucieczki ciepła, przy stałej temperaturze 19 °C, wynosi wówczas:

7,7 kWh/dzień/°C × 2866 stopniodni /rok/(365 dni/rok) = 61 kWh/d
Po przykręceniu termostatu do 17 °C, średnie tempo ucieczki ciepła spada do 
48 kWh/d. Podkręcenie termostatu do tropikalnej temperatury 21 °C przekłada 
się na średnie tempo ucieczki ciepła rzędu 75 kWh/d.

Skutki docieplenia budynku 

W 2007 roku wykonałem w moim domu następujące prace modernizacyjne: 

1. dociepliłem ściany dwuwarstwowe (główne mury aż się o to prosiły) 
– fot. 21.5,

2. dociepliłem poddasze,

3. do starych drzwi frontowych dołożyłem na zewnątrz nowe  
– fot. 21.6,

4. tylne drzwi zastąpiłem drzwiami z szybą podwójną,

5. ostatnie okno z jedną szybą wymieniłem na dwuszybowe. 
O ile zmniejszą się straty ciepła? 
Łączny współczynnik strat ciepła przed termomodernizacją wynosił  

322 W/°C.
Docieplenie ściany dwuwarstwowej (nowa wartość U to 0,6) w murach 

głównych obniża współczynnik strat ciepła o 20 W/°C. Docieplenie podda-
sza (nowa wartość U: 0,3) powinno obniżyć ten współczynnik o 14 W/°C. 
Nowe szklenie (nowa wartość U: 1,6 – 1,8) powinno ograniczyć współczyn-
nik strat ciepła przez przenikanie o jakieś 23 W/°C, a współczynnik strat 
ciepła na wentylację o jakieś 24 W/°C. To w sumie 25-procentowe zmniej-
szenie współczynnika strat ciepła z około 320 do 240 W/°C (7,7 do 6 kWh/
dzień/°C). Tabela E.9. ilustruje spodziewane oszczędności na energii wy-
nikające z modernizacji. 

Parametr utraty ciepła tego domu (całkowita powierzchnia użytkowa 
88 m2) najpewniej spadnie o 25%, z 3,7 do 2,7 W/°C/m2 (a to wciąż sporo 
w stosunku do 1,1 W/°C/m2 wymaganych dla domu niskoenergetycznego, 
zapisanych w nowym kodeksie budowlanym). 



311

– Docieplenie ścian dwuwarstwowych (przeprowadzone na 
2/3 powierzchni murów) 4,8 kWh/d

– Docieplenie poddasza 3,5 kWh/d
– Ograniczenie strat ciepła dzięki dodatkowym szybom 

dla dwojga drzwi i jednego okna 1,9 kWh/d

– Ograniczenie strat ciepła na wentylację w hallu i kuch-
ni dzięki uszczelnieniu drzwi i okien 2,9 kWh/d

To frustrujące, jak trudno ograniczyć straty ciepła w domu już wybudowa-
nym! Jak już wiemy, znacznie skuteczniejszym sposobem jest przykręcenie 
termostatu. Obniżenie temperatury z 20 do 17 °C daje 30-procentową re-
dukcję strat ciepła.

Uwzględniając oba te działania – modernizacje i zabawy z termostatem 
– przewidujemy, że straty ciepła spadną niemal o połowę. Jako że nieco 
ciepła dostarcza domowi słońce, sprzęty i ludzie, zużycie gazu powinno 
spaść o ponad połowę. 

Po dokonaniu tych zmian co tydzień sprawdzałem stan licznika. Potwier-
dzam, że rachunki za ogrzewanie rzeczywiście spadły o ponad połowę. Jak 
wskazywał rys. 21.4, zużycie gazu spadło u mnie z 40 kWh/d do 13 kWh/d 
– a jest to redukcja o 67%.

Zmniejszenie strat ciepła dzięki dociepleniu ścian od wewnątrz

Czy można ograniczyć współczynnik strat ciepła, docieplając ściany od 
wewnątrz? Owszem, ale jest pewien szkopuł. Po pierwsze, możemy 
potrzebować nadspodziewanie grubej izolacji. By ocieplić istniejący, mie-
rzący 23 cm ceglany mur (wartość U: 2,2 W/m2/K) do przyzwoitej wartości 
0,30 W/m2/K, potrzeba około 6 cm płyty izolacyjnej [65h3cb]. Po drugie, na 
wewnętrznej stronie płyt izolacyjnych może się skraplać para wodna, co 
doprowadzi do ich zawilgocenia. 

Jeżeli nie zależy Ci na tak dużej redukcji strat ciepła, możesz poprzestać 
na cieńszej, wewnętrznej izolacji. Dla przykładu, możesz kupić 1,8-centy-
metrowe płyty izolacyjne o współczynniku U 1,7 W/m2/K. Po ich zamon-
towaniu na istniejących murach wartość U spadłaby z 2,2 W/m2/K do:

1 1
2,2 + 1

1,7 ≈ 1 W/m2/K

To jest gra zdecydowanie warta świeczki. 

Wymiana powietrza 

Kiedy już naprawdę porządnie ocieplimy budynek, straty ciepła będą się 
wiązać głównie z wentylacją (wymianą powietrza), a nie z przenikaniem. 
Straty ciepła na wentylację można ograniczyć przez transfer ciepła z ula-
tującego powietrza do powietrza wlatującego. Co istotne, większość tego 
ciepła można przekazać bez dodatkowych nakładów energetycznych. Trik 
polega na użyciu „nosa” jak w procesie doboru naturalnego. Nos ogrze-
wa wdychane powietrze poprzez oziębienie powietrza wydychanego. 

Tabela E.9. Rozkład przewidywanych 
redukcji strat ciepła w moim domu 
w mroźny zimowy dzień 

E – Ogrzewanie
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W różnych częściach nosa panują różne temperatury – ścianki nosa stają 
się zimniejsze blisko nozdrzy. Im dłuższy nos, tym lepiej sprawdza się jako 
przeciwprądowy wymiennik ciepła. W nosach stworzonych przez naturę 
powietrze płynie na przemian w jedną i w drugą stronę. Innym sposobem 
skonstruowania nosa są dwa kanały przepływu powietrza – jeden na powie-
trze wlatujące, drugi na wylatujące – oddzielające powietrze, ale z łatwością 
wymieniające ciepło. Tak właśnie działają „nosy” w budynkach. Zazwyczaj 
nazywamy je wymiennikami ciepła albo rekuperatorami. 

Dom efektywny energetycznie

W roku 1984 doradca energetyczny Alan Foster zbudował w okolicach 
Cambridge dom efektywny energetycznie. Był tak uprzejmy, że podzielił 
się ze mną dokładnymi pomiarami. Dom to bungalow o drewnianej kon-
strukcji szkieletowej, opartej na skandynawskim projekcie „Heatkeeper 
Serrekunda” (rys. E.10), o powierzchni użytkowej 140 m2, z trzema sypial-
niami, gabinetem, dwiema łazienkami, salonem, kuchnią i przedpokojem. 
Drewniane ściany zewnętrzne, montowane na miejscu, dostarczyła szkoc-
ka firma, a postawienie głównej konstrukcji zajęło zaledwie kilka dni. 

Ściany mają grubość 30 cm i wartość U = 0,28 W/m2/°C. Patrząc od 
środka, składają się z 13 mm płyt gipsowo-kartonowych, 27 mm szczeliny 
powietrznej, folii paroizolacyjnej, 8 mm sklejki, 90 mm wełny mineralnej,  
12 mm płyt pilśniowych impregnowanych bitumem, 50 mm pustki powietrz-
nej i 103 mm cegły. Podobnie skonstruowano dach, z 100 – 200 mm izolacji 
wełną mineralną. Sufit ma współczynnik U = 0,27 W/m2/°C, a podłoga 
0,22 W/m2/°C. Okna są dwuszybowe (wartość U = 2 W/m2/°C), a szyba 
od strony pomieszczenia jest powleczona powłoką refleksyjną ograniczającą 
ucieczkę ciepła drogą promieniowania. Okna są tak rozmieszczone, by maksy-
malnie chwytać promienie słoneczne i ogrzewają dom w około 30%. 

Dom jest szczelny, wszystkie drzwi i okna wyposażono w uszczelki neo-
prenowe. Dom jest ogrzewany przez ciepłe powietrze wpompowywane 
przez kratki podłogowe. Zimą pompy usuwają „zużyte” powietrze z po-
mieszczeń, wyrzucając je na zewnątrz i pobierają powietrze z poddasza. 
Powietrze wchodzące i wychodzące przechodzi przez wymiennik ciepła 
(fot. E.11), co pozwala oszczędzić 60% ciepła zawartego w powietrzu. Wy-
miennik ciepła to urządzenie pasywne i nie pobiera energii. To taki wielki 
metalowy nos, ogrzewający powietrze wchodzące za pomocą powietrza 
wychodzącego. Mroźnego zimowego dnia powietrze na zewnątrz miało 
temperaturę -8 °C, pobrane na poddaszu 0 °C, a wychodzące z wymienni-
ka ciepła +8 °C. 

Przez pierwsze 10 lat ciepło dystrybuowały grzejniki elektryczne dzięki 
700-litrowemu zasobnikowi ciepłej wody, korzystającemu z tańszej taryfy 
nocnej. Niedawno doprowadzono gaz i teraz dom ogrzewa kocioł konden-
sacyjny. 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie i wentylację wynosi  
4,2 kWh/dzień/°C. Parametr strat ciepła (współczynnik strat ciepła na 
metr powierzchni użytkowej) wynosi 1,25 W/m2/°C (a w moim domu 
2,7 W/°C/m2). 

Rys. E.10. Heatkeeper Serrekunda

Fot. E.11. Wymiennik ciepła 
w Heatkeeperze.
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Kiedy dom zamieszkiwały dwie osoby, średnie zużycie energii cieplnej, 
przy termostacie ustawionym w ciągu dnia na 19–20 °C, wynosiło 8100 kWh 
rocznie lub 22 kWh dziennie. Łączne zużycie energii na wszystkie potrzeby 
wyniosło jakieś 15 000 kWh rocznie lub 40 kWh dziennie. W kategoriach 
mocy na jednostkę powierzchni to 12,2 W/m2. 

Na rys. E.12 porównuję zużycie energii na jednostkę powierzchni domu 
Heatkeeper z moim domem (przed i po wykonaniu prac modernizacyj-
nych) i ze średnią europejską. Zużycie energii w moim domu po moder-
nizacji jest zbliżone do zużycia Heatkeepera, a to dzięki przykręceniu 
termostatu. 

Standardy dla domów i biurowców  

Zgodnie z niemieckim standardem domów pasywnych Passivhaus zużycie 
energii na ogrzewanie i chłodzenie nie może być wyższe niż 15 kWh/m2/rok 
lub 1,7 W/m2. Łączne zużycie energii nie może przekroczyć 120 kWh/m2/rok 
lub 13,7 W/m2.

Średnie zużycie energii na jednostkę powierzchni w sektorze usług 
w Wielkiej Brytanii wynosi 30 W/m2.

Biuro efektywne energetycznie

Narodowa Fundacja Energii (The National Energy Foundation) zbudowała 
sobie niskokosztową, niskoenergetyczną siedzibę. Budynek wyposażony 
jest w kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne (PV) produkujące do 
6,5 kW prądu i jest ogrzewany przez 14-kilowatową gruntową pompę ciepła, 
a sporadycznie – przez kominek na drewno. Powierzchnia użytkowa wynosi 
400 m2 i służy około 30 osobom. To budynek jednokondygnacyjny. Ściany 
zawierają 30-centymetrową warstwę wełny mineralnej. Współczyn-
nik wydajności pompy ciepła zimą wynosił 2,5. Zużywana jest energia 
65 kWh na metr kwadratowy powierzchni użytkowej rocznie (7,4 W/m2). 
System fotowoltaiczny zapewnia prawie 20% tej energii.

Współczesne biurowce 

O nowych biurowcach często trąbi się, że są takie przyjazne środowisku. 
Przyjrzyjmy się liczbom. 

W budynku William Gates na Uniwersytecie Cambridge mieści się Insty-
tut Informatyki, administracja i kafejka. Budynek ma 11 110 m2 powierzchni 
i zużycie energii na poziomie 2392 MWh rocznie. Daje to moc na jednostkę 
powierzchni 215 kWh/m2/rok lub też 25 W/m2. W 2001 roku budynek 
uzyskał nagrodę RIBA (Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich) 
za przewidywane parametry energetyczne. „Architekci ujęli w projekcie 
wiele przyjaznych środowisku rozwiązań”. [5dhups].

Czy to rzeczywiście taki wyczyn? Zaraz obok stoi budynek Rutherford, 
postawiony w latach 70. bez żadnych ekologicznych pretensji, nawet bez 
podwójnych szyb w oknach. Ma powierzchnię 4998 m2 i zużycie energii 
na poziomie 1557 MWh rocznie. To 0,85 kWh/dzień/m2 lub 36 W/m2. 

E – Ogrzewanie
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Moc na powierzchnię podłogi (W/m2)

Rys. E.12. Budowlane punkty 
odniesienia. Moc pożytkowana na 
jednostkę powierzchni w różnych 
domach i biurowcach. 
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Tak więc medalista RIBA ma tylko 30% niższe zużycie mocy na jednost-
kę po wierzchni niż jego skromny kuzyn z lat 70. Na rys. E.12 porównuje-
my te dwa budynki i inny nowy budynek (Wydziału Prawa) z Old Schools 
– zabytkową kamienicą mieszczącą biura, zbudowaną przed rokiem 1890. 
Postęp jest godny pochwały, a jednak różnica między starym i nowym roz-
czarowuje! 

Zauważmy, że zużycie energii w budynkach (na jednostkę powierzchni 
użytkowej) wyrażamy w tych samych jednostkach (W/m2), co produkcję 
energii ze źródeł odnawialnych na jednostkę powierzchni (co poruszali-
śmy na str. 52, 56 i 186). Porównanie liczb dotyczących zużycia i produkcji 
uzmysławia nam, jak trudno będzie zasilić współczesne budynki tylko za 
pomocą lokalnych źródeł odnawialnych. Moc na jednostkę powierzchni 
w  przypadku biopaliw (rys. 6.11., str. 52) wynosi 0,5 W/m2, farm wia-
trowych – 2 W/m2, ogniw fotowoltaicznych – 20 W/m2 (rys. 6.18, str. 56). 
Jedynie kolektory słoneczne mogą sprostać zapotrzebowaniu na moc na 
jednostkę powierzchni, oferując 53 W/m2 (rys. 6.3, str. 46).

Poprawiamy współczynnik wydajności

Można pomyśleć, że trudno przebić współczynnik wydajności kotła kon-
densacyjnego rzędu 90%. A jednak można go poprawić, a to dzięki pom-
pom ciepła. Podczas gdy kocioł kondensacyjny pobiera energię chemiczną 
i z tego 90% przekształca w ciepło użytkowe, pompa ciepła pobiera nieco 
energii elektrycznej, by przenieść ciepło z miejsca na miejsce (np. z otoczenia 
budynku do jego wnętrza). Zazwyczaj ilość dostarczonego ciepła użytko-
wego znacznie przewyższa ilość pobranego prądu. Współczynnik wydaj-
ności pompy ciepła wynosi najczęściej 3 lub 4.

Rys. E.13. Idealne sprawności 
pomp ciepła. U góry po lewej: 
idealne zużycie energii elektrycznej, 
z uwzględnieniem ograniczeń 
termodynamiczneych na 
wypompowanie ciepła z pomieszczenia 
(temperatura Twewnątrz) na zewnątrz 
(temperatura Tzewnątrz = 35 °C). 
U góry po prawej: idealne 
zużycie energii elektrycznej 
na wpompowanie ciepła do 
pomieszczenia (temperatura 
Twewnątrz) z zewnątrz (temperatura 
Tzewnątrz = 0 °C). Dolne wykresy: 
sprawność zwykle wyrażana 
jest za pomocą  „współczynnika 
wydajności”, określającego ilość 
ciepła pompowanego na jednostkę 
energii elektrycznej. Według mojej 
wiedzy prawidłowo zainstalowane 
gruntowe pompy ciepła i najlepsze 
powietrzne pompy ciepła zazwyczaj 
mają współczynnik wydajności na 
poziomie 3–4. Niemniej jednak dzięki 
rządowym regulacjom Japończycy 
zdołali uzyskać współczynnik 
wydajności 6,6.

E – Ogrzewanie
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Teoria pomp ciepła 

Oto wzory opisujące idealną sprawność pompy ciepła, czyli minimalną 
ilość energii elektrycznej wymaganą na jednostkę wpompowanego ciepła. 
Jeżeli pompujemy z zewnątrz ciepło o temperaturze T1 w miejsce o wyższej 
temperaturze T2, przy czym obie temperatury wyrażamy w odniesieniu do 
zera absolutnego (tzn. T2 w kelwinach jest – w odniesieniu do temperatury 
w stopniach Celsjusza Twewnątrz, – sumą 273.15 + Twewnątrz), to sprawność ide-
alna wynosi: 

sprawność = T2
T2 − T1

Jeżeli wypompowujemy ciepło z pomieszczenia o temperaturze T1 na ze-
wnątrz, gdzie panuje wyższa temperatura T2, sprawność idealna wyniesie: 

sprawność = T2
T1 − T2

Owe granice teoretyczne mógłby osiągnąć tylko system pompujący ciepło 
nieskończenie powoli. Zauważmy: im mniejsza różnica między temperatu-
rą wewnętrzną T2 i zewnętrzną T1, tym wyższa sprawność idealna. 

Teoretycznie gruntowe pompy ciepła powinny mieć wyższą wydajność 
niż powietrzne, ponieważ temperatura gruntu jest zazwyczaj bliższa tem-
peraturze pomieszczeń niż temperatura powietrza. W praktyce to pompy 
powietrzne mogą być najlepszą i najprostszą opcją. Można się obawiać, że 
w miastach sprawność pomp gruntowych będzie niższa – im więcej osób 
ich używa, tym chłodniejszy grunt. Problem „odpadów cieplnych” może 
się pojawić również latem, kiedy zbyt wiele miejskich budynków używa 
gruntowych pomp ciepła jako klimatyzatorów. 

Ogrzewanie i grunt 

W tym miejscu zrobimy ciekawe obliczenie. Wyobraź sobie, że montujesz 
na dachu kolektory słoneczne. Kiedy tylko temperatura wody w kolektorach 
wzrośnie powyżej 50 °C, pompujesz wodę przez wielką skałę pod domem. 
Kiedy nadciąga pora ciemna, zimna i ponura, możesz użyć ciepła zgroma-
dzonego w skale do ogrzania domu. Jak duża musiałaby być ta skała o tem-
peraturze 50 °C, by ogrzać dom przez cały miesiąc? Załóżmy, że potrzebu-
jemy 24 kWh dziennie przez 30 dni i że w domu utrzymujemy temperaturę 
16 °C. Pojemność cieplna granitu wynosi 0,195 × 4200 J/kg/K = 820 J/kg/K. 
Wymagana masa granitu wynosi:

masa = energia
pojemność cieplna × różnica temperatur

= 24 × 30 × 3,6 MJ
(820 J/kg/℃) (50℃− 16℃)

= 100 000 kg

100 ton, co odpowiada prostopadłościanowi wielkości 6 m × 6 m × 1 m.

Pojemność cieplna C = 820 J/kg/K
Przewodność 
cieplna:

κ = 2,1 W/m/K

Gęstość: ρ = 2750 kg/m3

Pojemność cieplna na jednostkę 
objętości

CV = 2,3 MJ/
m3/K

Tabela E.14. Podstawowe 
charakterystyki granitu (używam go 
jako przykładu typowej skały).
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Magazynowanie ciepła w gruncie, i to bez ścian 

No dobrze, ustaliliśmy rozmiary podziemnego magazynu ciepła. Czy byli-
byśmy w stanie utrzymać w nim ciepło? Czy trzeba opatulić nasz skalny 
prostopadłościan grubą warstwą izolacji? Okazuje się, że sam grunt jest 
całkiem niezłym izolatorem. Strumień ciepła wpuszczony w dziurę w ziemi 
rozprzestrzeni się jako:

1
4πκt

exp − x2

4(κ/(Cρ)) t

gdzie κ to przewodność cieplna gruntu, C to jego pojemność cieplna, a ρ to 
jego gęstość. To równanie opisuje krzywą dzwonową (Gaussa) o szerokości: 

2 κ
Cρ

t

Dla przykładu, po 6 miesiącach (t = 1,6 × 107 s), przyjmując wartości dla 
granitu (C = 0,82 kJ/kg/K, ρ = 2500 kg/m3, κ = 2,1 W/m/K), szerokość 
wyniesie 6 m.

Przyjmując wartości dla wody (C = 4,2 kJ/kg/K, ρ = 1000 kg/m3, κ = 0,6 
W/m/K), szerokość wyniesie 2 m.

Wynika z tego, że jeżeli obszar magazynowania jest większy niż  
20 m × 20 m × 20 m, wówczas większość zgromadzonego ciepła pozostanie 
w nim przez następne 6 miesięcy (ponieważ 20 m to znacznie więcej niż 
6 m i 2 m).

Ograniczenia gruntowych pomp ciepła 

Niska przewodność cieplna gruntu to broń obosieczna. To dzięki niej 
grunt bardzo długo utrzymuje ciepło. Z drugiej strony, niska przewodność 
utrudnia szybkie zapakowanie i wyciągnięcie ciepła z gruntu. Policzymy 
teraz, jak bardzo ta niska przewodność ogranicza stosowanie gruntowych 
pomp ciepła. 

Weźmy na warsztat mocno zaludnioną okolicę. Czy wszyscy będą mo-
gli używać gruntowych pomp ciepła bez aktywnego dogrzewania gruntu 
latem (co dyskutowaliśmy na str. 162)? Istnieje obawa, że kiedy wyssiemy 
naraz całe ciepło, grunt może skuć się lodem. Zmierzymy się z tym proble-
mem za pomocą dwóch rachunków. Najpierw obliczę naturalne przepły-
wy energii do gruntu i z gruntu, latem oraz zimą. 

temperatura (ºC)

-10
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 35

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

(W/m/K)

woda 0,6
kwarc 8
granit 2,1
skorupa ziemska 1,7
sucha gleba 0,14

Tabela E.15. Przewodności cieplne. 
Więcej na ten temat w tabeli E.18  
na stronie 319

Rys. E.16. Temperatury w Cambridge, 
w roku 2006. Wykres wskazuje, 
że temperatura to złożenie 
rocznego sinusoidalnego przebiegu 
temperatur w przedziale 3 °C–20 °C 
oraz dziennego sinusoidalnego 
przebiegu temperatur o amplitudzie 
do 10,3 °C. Średnia temperatura 
wynosi 11,5 °C.

E – Ogrzewanie
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Jeżeli potrzebujemy wyssać z gruntu znacznie więcej ciepła niż zapew-
niają te naturalne przepływy, wyraźnie zmienią się temperatury gruntu. 
To mija się z celem. Dla potrzeb naszych obliczeń założę, że temperatura 
gruntu zaraz pod powierzchnią (dzięki połączonym wpływom słońca, po-
wietrza, chmur i nocnego nieba) na przestrzeni roku waha się nieznacznie 
w górę i w dół (rys. E.16).

Odpowiedź na wahania temperatur zewnętrznych 

By policzyć, jak zachowują się temperatury gruntu i ile energii wpływa do 
gruntu i z niego wypływa, odwołamy się do zaawansowanej matematyki, 
którą zamykam w ramce E.19 (str. 321) 

Na kanwie tych obliczeń powstał całkiem urodziwy wykres (rys. E.17) 
pokazujący, jak zmienia się temperatura w czasie i na różnych głęboko-
ściach. Wykres daje odpowiedź dla każdego rodzaju substancji, w kate-
goriach charakterystycznej skali długości (tutaj: głębokości) z0; równanie E.7, 
zależnej od przewodności cieplnej κ, pojemności cieplnej CV substancji i od 
częstotliwości wahań temperatur zewnętrznych ω (w oparciu o tą samą teo-
rię, możemy przyjrzeć się i wahaniom dziennym, i rocznym). Na głębokości 
2z0, wahania temperatur stanowią 1/7 wahań na powierzchni i są do nich 
opóźnione mniej więcej o 1/3 cyklu (rys. E.17). Na głębokości 3z0, wahania 
temperatur stanowią 1/20 wahań na powierzchni i są do nich opóźnione 
o połowę cyklu. 

W przypadku wahań dziennych i twardego granitu, charakterystycz-
na skala długości wynosi z0 = 0,16 m (stąd też potrzeba 32 cm skały, by 
uniezależnić się od oscylacji temperatur zewnętrznych). W przypad-
ku wahań rocznych i granitu, charakterystyczna skala długości wynosi  
z0 = 3 m.

Skupmy się teraz na wahaniach rocznych i przedyskutujmy kilka in-
nych substancji. Charakterystyczne skale długości dla różnych substancji 
znajdują się w tabeli E.18. W przypadku wilgotnej gleby piaszczystej lub 
betonu, charakterystyczna skala długości z0 jest podobna, jak dla granitu 
– około 2,6 m. Dla gleb suchych lub torfowych skala długości jest mniejsza 
i wynosi około 1,3 m. To chyba dobre wieści – oznaczają bowiem, że nie 
musisz drążyć zbyt głęboko, by dokopać się do gruntu o stabilnej tempe-
raturze. Niestety są i złe wieści – naturalne przepływy są niższe w glebach 
suchych.

Naturalne strumienie zmieniają się na przestrzeni roku i mają swoją 
wartość maksymalną (równanie E.9) – tym niższą, im niższa jest przewod-
ność cieplna gruntu. 

W przypadku twardego granitu maksymalny strumień wynosi 8 W/
m2. W przypadku gleb suchych waha się między 0,7 W/m2 a 2,3 W/m2. 
W przypadku gleb wilgotnych, oscyluje między 3 W/m2 a 8 W/m2. 

Co to oznacza? Przyjmijmy wartość uśrednioną, 5 W/m2, jako wygod-
ny punkt odniesienia, wskazówkę odnośnie ilości energii, którą da się po-
zyskać na jednostkę powierzchni dzięki gruntowej pompie ciepła. Jeżeli 
wyssiemy strumień znacznie poniżej 5 W/m2, zaburzenia naturalnych 
przepływów będą niewielkie. Jeżeli jednak wyssiemy znacznie więcej niż  
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Rys. E.17. Temperatura (w °C) 
w  odniesieniu do głębokości i czasu. 
Głębokość wyrażono w jednostkach 
charakterystycznej skali głębokości 
z0, która dla granitu i wahań rocznych 
wynosi 3 m. 
Na „głębokości 2” (6 m) temperatura 
zawsze wynosi około 11–12 °C 
[dla Polski jest to ok. 10 °C – red.] 
Na  „głębokości 1” (3 m) waha się 
między 8 a 15 °C.
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5 W/m2, możemy się spodziewać znacznych odstępstw od temperatur na-
turalnych gruntu, co uniemożliwi pozyskanie aż tak dużych strumieni. 

Gęstość zaludnienia typowego angielskiego przedmieścia to 160 m2 na 
osobę (szeregi bliźniaków, o powierzchni około 400 m2 na dom, włącza-
jąc chodniki i ulice). Przy takim zagęszczeniu w dzielnicach mieszkalnych 
maksymalny pułap energii z pomp ciepła wyniesie w przybliżeniu: 

5 W/m2 × 160 m2 = 800 W = 19 kWh na osobę dziennie.

To dalece niewystarczające, by zaspokoić zimowy popyt – szczytowe zapo-
trzebowanie na ogrzewanie pomieszczeń i wody użytkowej w takim sta-
rym domu, jak mój, może wynieść nawet 40 kWh na osobę dziennie. 

Zgodnie z tym obliczeniem, nie każdy mieszkaniec typowego przedmieścia 
może zainstalować pompę ciepła, chyba że wszyscy będą skrupulatnie dogrze-
wać grunt latem. 

Czas na drugie oszacowanie. Policzmy, ile energii da się stabilnie wysy-
sać dzięki podziemnej pętli na głębokości h = 2 m. Załóżmy, że ssąc, obniża-
my temperaturę w pętli o ΔT = 5 °C w stosunku do średniej temperatury na 
powierzchni i że temperatura na powierzchni jest stała. Możemy wówczas 
obliczyć strumień ciepła napływającego z powierzchni. Zakładając prze-
wodność cieplną 1,2 W/m/K (typową dla wilgotnych gleb gliniastych),

przewodność 
cieplna 

κ
(W/m/K)

pojemność 
cieplna 

CV
(MJ/m3/K)

skala 
długości 

z0
(m)

strumień 
 

A√CVκω
(W/m2)

powietrze 0,02 0,0012
woda 0,57 4,18 1,2 5,7
granit 2,1 2,3 3,0 8,1
beton 1,28 1,94 2,6 5,8

Gleba piaszczysta
sucha 0,30 1,28 1,5 2,3
50% nasycona 1,80 2,12 2,9 7,2
100% nasycona 2,20 2,96 2,7 9,5

Gleba gliniasta
sucha 0,25 1,42 1,3 2,2
50% nasycona 1,18 2,25 2,3 6,0
100% nasycona 1,58 3,10 2,3 8,2

Gleba torfowa
sucha 0,06 0,58 1,0 0,7
50% nasycona 0,29 2,31 1,1 3,0
100% nasycona 0,50 4,02 1,1 5,3

Tabela E.18. Przewodność cieplna  
i pojemność cieplna różnych 
substancji i typów gleb oraz  
wyprowadzone stąd: 
charakterystyczna skala długości 
z0 = √2κ/(CVω) i strumień 
maksymalny A√CVκω, związane 
z rocznymi wahaniami temperatur 
o amplitudzie A = 8,3 °C. [Anglia 
ma klimat oceaniczny, w Polsce 
wahania temperatury pomiędzy 
zimą i latem są na poziomie 18 °C 
– red.] Porowatość gleb piaszczystych 
i gliniastych wynosi 0,4, porowatość 
gleb torfowych – 0,8.

E – Ogrzewanie
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Strumień = κ × ∆T
h

= 3 W/m2

Ponownie załóżmy gęstość zaludnienia rzędu 160 m2 na osobę. Gdyby każ-
dy w sąsiedztwie miał własną pompę, maksymalna moc na osobę dostar-
czona przez gruntową pompę ciepła, wyniosłaby 480 W, czyli 12 kWh na 
osobę dziennie.

I znów dochodzimy do wniosku, że na typowych przedmieściach, 
upstrzonych słabo zaizolowanymi domostwami, nie każdy może mieć pompę 
ciepła, chyba że wszyscy będą aktywnie dogrzewać grunt latem. W samych 
miastach, jeszcze gęściej zaludnionych, gruntowe pompy ciepła raczej nie 
zdadzą egzaminu. 

W tym kontekście, większości osób sugerowałbym zakup powietrznej 
pompy ciepła. 

Masa termiczna 

Czy zwiększenie masy termicznej budynku pozwoli obniżyć rachunki za 
ogrzewanie i chłodzenie? To zależy. Temperatura na zewnątrz może w cią-
gu dnia zmieniać się o około 10 °C. Budynek o dużej masie termicznej – np. 
o grubych kamiennych murach – w naturalny sposób ignoruje te wahania. 
Bez ogrzewania lub chłodzenia utrzyma temperaturę bliską średniej tem-
peraturze zewnętrznej. Takie budynki w Wielkiej Brytanii przez większą 
część roku nie potrzebują ani ogrzewania, ani chłodzenia. Inaczej ma się 
sprawa z budynkami słabo zaizolowanymi, o niskiej masie termicznej. Za 
dnia jest w nich za ciepło, a nocą zbyt zimno, co przekłada się na wysokie 
rachunki za grzanie i chłodzenie. 

A jednak duża masa termiczna nie zawsze jest błogosławieństwem. 
Załóżmy, że zimą pomieszczenie jest wykorzystywane tylko przez kilka 
godzin dziennie (np. sala wykładowa). Koszt energetyczny zapewnienia 
przyjemnych temperatur będzie wyższy dla pomieszczenia o dużej masie 
termicznej. To dodatkowo zainwestowane ciepło pozostanie dłużej w po-
mieszczeniu, ale jeżeli nie będzie w nim ludzi do ogrzania, będzie to ciepło 
stracone. Stąd też pomieszczenia wykorzystywane nieregularnie powinny 
mieć niższą masę termiczną. Wówczas można grzać tę mniejszą masę 
szybciej, w miarę zapotrzebowania. 



321

Przypisy i zalecana literatura
Numer strony:
319 Tabela E.18. – Źródła: Bonan (2002), 
 www.hukseflux.com/thermalScience/thermalConductivity.html

 
Załóżmy, że grunt składa się z litego, jednorodnego materiału skalnego 
o przewodności cieplnej κ i pojemności cieplnej CV. Wówczas tempera-
tura na głębokości z, w czasie t, reaguje na temperaturę na powierzchni 
zgodnie z równaniem dyfuzji:

∂T(z, t)
∂ t = κ

CV

∂ 2T(z, t)
∂z2

(E.4)(E.5)

Przy sinusoidalnym przebiegu temperatur zewnętrznych o częstotliwości ω 
i amplitudzie A, na głębokości z = 0,

T(0, t) = Tpowierzchnia(t) = Tśrednia + Acos(ωt)          (E.5)
wynikła stąd temperatura na głębokości z, w czasie t, to opadająca i oscylu-
jąca funkcja: 

T(z, t) = Tśrednia (t) + Ae-z/z
0  cos(ωt − z/z0)          (E.6)

gdzie z0 to charakterystyczna skala długości zarówno opadania, jak i oscylacji:

z0 = 2κ
CVω

(E.7)(E.7)

Strumień ciepła (moc na jednostkę powierzchni) na głębokości z to:

κ
∂T
∂z = κ

A
z0

2 e− z/z0 sin(ωt − z/z0 − π/4) (E.8)(E.8)

Dla przykładu, na powierzchni maksymalny strumień wynosi

κ
A
z0

2 = A CVκω (E.9)

Ramka E.19. Oszacowanie 
naturalnego strumienia ciepła, 
warunkowanego sinusoidalnym 
przebiegiem temperatur

E – Ogrzewanie


