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Analiza kosztów ogrzewania
budynku jednorodzinnego dla standardu

WT 2017 i WT 2021

Analysis of heating costs of a single-family house for the standard WT 2017 and WT 2021

Na etapie projektowania budynku jednorodzinnego podejmowana jest decyzja o wyborze najkorzystniejszego
systemu grzewczego. W większości przypadków kryterium decyzyjnym są koszty eksploatacyjne, które zależą
m.in. od sezonowego zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Żeby osiągnąć niskie zużycie energii, warto
rozważyć możliwość zaprojektowania przegród w standardzie wyższym niż wymagany. Decyzję taką może
poprzedzić analiza kosztów ogrzewania, która unaoczni inwestorowi korzyści wiążące się z poprawieniem
izolacji cieplnej przegród.

D

ążąc do obniżenia zużycia energii w budownictwie mieszkalnym, Unia Europejska
uchwaliła na przestrzeni lat wiele regulacji
prawnych. Najważniejsza z nich, dyrektywa
w sprawie charakterystyki energetycznej [1],
wprowadza standardy projektowania po 2021
roku budynków o możliwe niskim zapotrzebowaniu na energię. Konsekwencją tych zmian
jest m.in. nowelizacja warunków technicznych
[2], która z dniem 1 stycznia 2017 r. zaostrzyła
graniczny współczynnik przenikania ciepła
U dla przegród zewnętrznych oraz minimalny
wskaźnik energii pierwotnej EP. Przykładowo obowiązujący od 2017 r. współczynnik
przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych
wynosi 0,23 W/(m2 · K), natomiast od 2021 r.
zostanie on zmieniony na 0,20 W/(m2 · K).
Konsekwencją tych zmian będzie rosnąca rola
izolacji cieplnej w przegrodach zewnętrznych
budynków, a to z kolei będzie miało wpływ
na finalne wskaźniki charakterystyki energetycznej – obniżeniu ulegnie wskaźnik energii
użytkowej, końcowej oraz wskaźnik energii
pierwotnej, którego spełnienie jest jednym
z kluczowych warunków uzyskania pozwolenia
na budowę [3].
Z punktu widzenia inwestora podniesienie
standardu energetycznego projektowanego
budynku do wymagań WT 2021 powinno
zostać uzasadnione niższymi kosztami eksploatacyjnymi. W ramach przeprowadzonej
analizy porównano koszty ogrzewania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego spełniającego
wymagania WT 2017 oraz WT 2021. W analizie wzięto pod uwagę różne warianty grzewcze
oraz obliczeniowy model cieplny budynku
w 3D wykonany w programie Audytor.
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Wartości projektowe temperatury wewnętrznej przyjęto zgodnie z normą PN-EN
Przegroda

12831 [4] i WT. Obliczenia projektowego
obciążenia cieplnego wykonano również

Współczynnik U osiągnięty
dla projektowanej przegrody
[W/(m2 · K)]

Współczynnik U wymagany
zgodnie z WT 2017
[W/(m2 · K)]

Podłoga na gruncie

0,25

0,30

Ściana zewnętrzna

0,23

0,23

Dach

0,17

0,18

Okna zewnętrzne

1,1

1,1

Okna balkonowe

1,1

1,1

Drzwi zewnętrzne

1,5

1,5

Tabela 1. Zestawienie współczynników przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych w standardzie
WT 2017
Współczynnik U osiągnięty
dla projektowanej przegrody
[W/(m2 · K)]

Współczynnik U wymagany
zgodnie z WT 2021
[W/(m2 · K)]

Podłoga na gruncie

0,21

0,30

Ściana zewnętrzna

0,18

0,20

Dach

0,13

0,15

Okna zewnętrzne

0,9

0,9

Okna balkonowe

0,9

0,9

Drzwi zewnętrzne

1,3

1,3

Przegroda

Tabela 2. Zestawienie współczynników przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych w standardzie
WT 2021
Streszczenie: Różnice w kosztach eksploatacyjnych systemów ogrzewania w domu jednorodzinnym
zbudowanym w standardzie WT 2017 i 2021 wynoszą od 23 do nawet 30%. Mniejsze koszty eksploatacyjne wiążą się z koniecznością poniesienia większych wydatków inwestycyjnych, wynikających
z poprawienia izolacyjności przegród zewnętrznych do wymagań WT 2021, a nawet wyższych.
Słowa kluczowe: dom energooszczędny, warunki techniczne, izolacja cieplna, analiza kosztów
ogrzewania, Audytor OZC, Audytor EKO
Abstract: The differences in the operating costs of heating systems in a house built in WT 2017 and
2021 standards range from 23 to even 30 percent. Smaller operating costs incur higher investment
expenses due to the improvement of insulation and external partitions to meet the requirements
of WT 2021 and even higher.
Keywords: energy-efficient house, Polish regulation: Technical Conditions, thermal insulation,
heating costs analysis, Audytor OZC, Audytor EKO
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zgodnie z tą normą. W tabeli 3 zestawiono
wyniki obliczeń dla projektowanego budynku
w standardzie WT 2017 i WT 2021.

Opis analizowanych
rozwiązań grzewczych
Na potrzeby projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod uwagę brano trzy
warianty grzewcze. Ze względu na możliwość
przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC Geotermia Podhalańska pierwszy
wariant stanowi kompaktowy węzeł cieplny.
Alternatywnie do analizy przyjęto kocioł na
pellet oraz pompę ciepła split powietrze/woda pracującą w pełnym zakresie temperatur
zewnętrznych.
Wariant I – kompaktowy węzeł cieplny
o mocy szczytowej 20 kW zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej – PEC Geotermia
Podhalańska. Podgrzew ciepłej wody użytkowej realizowany w funkcji przepływu. Górne
źródło ciepła stanowi ogrzewanie podłogowe
o parametrach 40/35°C.
Wariant II – kocioł na pellet o mocy 14 kW
klasy 5 z podajnikiem, spełniający wymagania
Ecodesign. Zasobnik ciepłej wody o pojemności 300 dm3 oraz bufor ciepła 500 dm3. Górne
źródło ciepła stanowi ogrzewanie podłogowe
o parametrach 40/35°C.
Wariant III – pompa ciepła powietrze/
woda o mocy 11,2 kW (A-7/W35), jednostka
zewnętrzna split PUHZ-SHW112YAA, jednostka wewnętrzna EHST20C-YM9ECR2 z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej
200 dm3, bufor ciepła o pojemności 300 dm3.

Koszty ogrzewania budynku w standardzie WT
2017 przedstawiono na rys. 2, a dla budynku
w standardzie WT 2021 – na rys. 3.
Analizę kosztów eksploatacyjnych przeprowadzono z wykorzystaniem programu Audytor
EKO 1.0. W analizie uwzględniono zastosowanie pomocniczej energii elektrycznej do zasila-

nia pomp obiegowych centralnego ogrzewania,
bufora ciepła etc. Sprawność poszczególnych
składowych elementów c.o. przyjęto zgodnie
z doświadczeniem projektowym autora.
Analizując rys. 2, możemy zwrócić uwagę
na nieznaczną różnicę w kosztach eksploatacji
między węzłem cieplnym zasilany ciepłem

Wyniki projektowego obciążenia cieplnego dla standardu WT 2017
Powierzchnia ogrzewana budynku AH

120

m2

Kubatura ogrzewana budynku VH

325

m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT

5 950

W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV

1 621

W

Całkowita projektowa strata ciepła Φ

8 601

W

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL

8 601

W

Wyniki projektowego obciążenia cieplnego dla standardu WT 2021
Powierzchnia ogrzewana budynku AH

120

m2

Kubatura ogrzewana budynku VH

325

m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT

5 118

W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV

1 621

W

Całkowita projektowa strata ciepła Φ

6 720

W

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL

6 720

W

Tabela 3. Projektowe obciążenie cieplne budynku w standardzie WT 2017 i WT 2021

Analiza
kosztów eksploatacyjnych
Dla każdego wariantu grzewczego przeprowadzono obliczenia sezonowego zapotrzebowania
na energię do celów ogrzewania [6]. Dane
przybrały formę sporządzonej charakterystyki
energetycznej budynku, wyniki poszczególnych wskaźników energii użytkowej EU, energii
końcowej EK oraz energii pierwotnej EP dla
standardu WT 2017 zaprezentowano w tabeli 4, a dla standardu WT 2021 w tabeli 5.
Do analizy kosztowej przyjęto uśrednione
ceny nośników energii: cena energii elektrycznej według grupy taryfowej G11 wynosi 0,59
zł/kWh. Sieć cieplna Geotermia Podhalańska,
grupa taryfowa M2 (węzły cieplne stanowiące
własność przedsiębiorstwa energetycznego)
uśredniona cena wraz z opłatą przesyłową:
53,3 zł/GJ. Pellet drzewny klasy A1 o wartości
opałowej 17 MJ/kg: cena 950 zł/tona. Przyjęta średnioroczna sprawność eksploatacyjna
pompy ciepła powietrze/woda dla budynku
w V strefie klimatycznej wyniosła SCOP = 2,8.

rynekinstalacyjny.pl

Rys. 1. Model 3D projektowego obciążenia cieplnego wykonany w programie Audytor 6.9 Pro [5]
Wskaźnik EU
[kWh/(m2 · rok)]

Wskaźnik EK
[kWh/(m2 · rok)]

Wskaźnik EP
[kWh/(m2 · rok)]

Wariant I

152,1

185,2

10,0

Wariant II

152,1

292,7

68,9

Wariant III

152,1

72,4

11,1

Nr wariantu

Tabela 4. Zapotrzebowanie na energię dla budynku w standardzie WT 2017
Wskaźnik EU
[kWh/(m2 · rok)]

Wskaźnik EK
[kWh/(m2 · rok)]

Wskaźnik EP
[kWh/(m2 · rok)]

Wariant I

117,4

146,5

9,3

Wariant II

117,4

205,5

49,8

Wariant III

117,4

56,5

9,9

Nr wariantu

Tabela 5. Zapotrzebowanie na energię dla budynku w standardzie WT 2021
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wyższego, możemy zauważyć, że wraz z rosnącą rolą izolacji cieplnych w przegrodach
obniżają się koszty eksploatacyjne budynku.
Wartości te wyraźnie widać w tabelach poświęconych wskaźnikom energii użytkowej,
końcowej i pierwotnej – tabelach 4 i 5.
W standardzie WT 2021 (bez uwzględnienia energii pomocniczej) koszty ogrzewania
węzłem cieplnym wyniosą 2300 zł rocznie,
a przy wykorzystaniu powietrznej pompy
ciepła 2120 zł rocznie. W ostatnim wariancie,
z wykorzystaniem kotła na pellet – roczne
koszty eksploatacyjne wyniosą 2623 zł.
Wyraźna jest tutaj różnica w kosztach eksploatacyjnych budynku w odniesieniu do
standardów budynków WT 2017 i 2021. Inwestor decydujący się na zwiększenie ochrony cieplnej do kryterium WT 2021 w stosunku
do obwiązujących WT 2017 może liczyć na
niższe o 23–30% koszty ogrzewania domu –
w zależności od porównywanego wariantu
grzewczego. W analizowanym przypadku
budynek osiągnął lepszy standard od wymaganego przepisami WT 2021 – wpłynęło to
korzystnie na zmniejszenie zapotrzebowania
na energię użytkową, co wyraźnie przełożyło
się na niższe koszty ogrzewania w rozpatrywanych wariantach grzewczych.

Rys. 2. Koszty ogrzewania budynku w standardzie WT 2017 [5]

Podsumowanie
Powyższa analiza kosztów eksploatacyjnych
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w standardzie WT 2017 i WT 2021 jednoznacznie wskazuje na korzyści, jakie niesie ze sobą
projektowanie przegród zewnętrznych budynku
w wariancie WT 2021, a nawet wyższym.
Na skutek lepszej ochrony cieplnej budynku
odnotowano obniżenie jego wskaźnika energetycznego, a co za tym idzie, kosztów eksploatacyjnych o od 23 do 30% (w zależności
od przyjętego rozwiązania grzewczego). Należy
dodać, że poniesione nakłady inwestycyjne
w postaci lepszej izolacji zwracają się dzięki
mniejszym kosztom ogrzewania budynku.

Literatura

Rys. 3. Koszty ogrzewania budynku w standardzie WT 2021 [5]

geotermalnym z PEC Geotermia Podhalańska
a pompą ciepła typu powietrze/woda. Dla
standardu energetycznego budynku wg WT
2017 (bez uwzględnienia energii pomocniczej,
tj. zasilanie pomp obiegowych c.o.) roczne
koszty ogrzewania węzłem cieplnym wyniosą
3260 zł, dla powietrznej pompy ciepła ok.
3000 zł, natomiast dla kotła na pellet 3707 zł.
Kryterium wyboru pomiędzy węzłem cielnym
a pompą ciepłą powietrze/woda powinny
stanowić preferowane koszty inwestycyjne
obu wariantów oraz koszty eksploatacyjne
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przygotowania ciepłej wody użytkowej. Na
koszty inwestycyjne wariantu z węzłem cieplnym składają się głównie koszty wykonania
przyłącza ciepłowniczego – zakup węzła cieplnego zgodnie z taryfą M2 realizowany jest
przez operatora sieci. Dla wariantu z pompą
ciepła kryterium inwestycyjnym jest cena tego
urządzenia wraz z kompletem hydraulicznym
i wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody
użytkowej.
Rozpatrując podniesienie standardu energetycznego budynku do WT 2021, a nawet
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