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1. Wstęp 
 

Wyczerpujące się zasoby i coraz trudniejszy dostęp do paliw kopalnych zmusza 
ludzkość do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Ten problem nie dotyczy 
odległych pokoleń, ale jest koniecznością, która musi zostać rozwiązana już teraz w 
ciągu najbliższych lat. Takie są fakty, dlatego konieczność zwiększania udziału 
odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na Ziemi, bez względu na 
upolitycznianie takich działań, czy równoczesnej batalii o zmniejszanie emisji CO2 do 
atmosfery, co jest także powodem dużych emocji i tarć politycznych, zmusza nas do 
poszukiwań możliwości wykorzystania takich źródeł energii, które nie będą 
degradować środowiska naturalnego człowieka, a równocześnie zapewnia ludziom 
bezpieczeństwo energetyczne. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla 
społeczeństw i gospodarek i komfortu życia ludziom, oczywiście nic nie ujmując kwestii 
konieczności spowolnienia zmian klimatycznych na Ziemi poprzez redukcje emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery, jest być albo nie być cywilizacji.  

Jedynym rzeczywiście bezpiecznym rozwiązaniem kwestii transformacji 
energetycznej, zapewniającym z jednej strony niezależność energetyczną od dostaw 
surowców energetycznych, a z drugiej likwidacje emisji szkodliwych gazów do 
atmosfery, jest jak najszersze wykorzystanie wszystkich dostępnych odnawialnych 
źródeł energii. 

Łączne dostępne na Ziemi zasoby energii słonecznej, geotermalnej, wodnej, biomasy, 
wiatru, energii pływów i fal morskich wielokrotnie przekraczają nie tylko obecne 
zapotrzebowanie ludzkości na energię, ale także potrzeby, które mogą pojawić się w 
przyszłości.   

Potencjał każdego rodzaju energii odnawialnej jest w stanie pokryć całkowite 
zapotrzebowanie ludzkości na energię, ale OZE ma to do siebie, że występuje w 
różnych proporcjach w zależności od lokalizacji, dlatego trudno się zgodzić z 
lobbowaniem na rzecz jednego źródła energii jako uniwersalnego do każdego rodzaju 
zastosowań i lokalizacji. Każdy rodzaj OZE ma swoje mniejsze lub większe limity 
dostępności, oprócz jednego z nich, tj. energii promieniowania słonecznego. 
Wystarczy zaledwie 0,03% tej energii słonecznej która dociera na powierzchnię Ziemi, 
aby pokryć całkowite zapotrzebowanie ludzkości na energię. Tak na prawdę, tylko od 
nas zależy, ile z tej energii, która i tak dociera na Ziemię, uda nam się przejąć i 
wykorzystać na cele energetyczne. Dlatego, w wypadku energii słonecznej należałoby 
raczej zrewidować znaczenie pojęć sprawności czy wydajności źródła energii na rzecz 
wielkości stopnia przechwycenia tej energii przez dedykowane do tego celu instalacje, 
bez względu, czy chodzi o przetworzenie jej na energię elektryczną czy na ciepło. 

Problem wykorzystania energii słonecznej polega na tym, że po dotarciu na 
powierzchnię Ziemi ma postać bardzo rozproszoną, poza tym natężenie tej energii jest 
zmienne w czasie w zależności od pory dnia, pory roku czy pogody. Pomimo tych 
problemów, z coraz większym powodzeniem człowiek nauczył się koncentrować tę 
energię zarówno do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystując panele 
fotowoltaiczne, jak także do podgrzewania wody dla celów sanitarnych oraz do 
ogrzewania pomieszczeń, lub do jednego i drugiego stosując tzw. kolektory hybrydowe 
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(PVT) łączące na jednej powierzchni funkcje kolektora słonecznego i panelu PV. Do 
tego dochodzi szybki rozwój technologii magazynowania energii, szczególnie 
magazynowania ciepła, które jest obecnie najtańszą formą magazynowania energii. 
Wykorzystanie technologii magazynowania ciepła jest kluczowe z punktu widzenia 
efektywnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego na cele grzewcze.  

Na granicy atmosfery ziemskiej i przestrzeni kosmicznej natężenie promieniowania 
Słońca jest stałe i wynosi 1367 W/m² dla powierzchni ustawionej prostopadle do 
padających na nią promieni słonecznych – ta wartość określa tzw. stałą słoneczną. 
Zanim promieniowanie słoneczne dojdzie do powierzchni Ziemi, musi przejść przez 
atmosferę, z pyłami, chmurami co daje przy sprzyjających warunkach wartość ok.1200 
W/m², czyli strata energii wynosi tylko ok. 20%. Oczywiście ilość energii docierającej 
do powierzchni Ziemi jest zależna od szerokości geograficznej i pory roku. Na naszej 
szerokości geograficznej, można przyjąć, że jest to ok 860-1100 W/m² latem i 400-700 
W/m² zimą, ale co jest najważniejsze, jest to energia całkowicie darmowa, ponieważ 
Słońce nie wystawia nam faktur za jej dostarczenie co może być ważnym czynnikiem 
przy doborze instalacji np. dla odbiorców w obszarach ubóstwa energetycznego, gdzie 
koszty eksploatacji odgrywają kluczową rolę. 

Oczywiście należy pamiętać, że nie wszędzie da się wykonać instalację pozwalająca 
na optymalne wykorzystanie energii słonecznej. 

Promieniowanie słoneczne, jest najczystszym źródłem energii odnawialnym, do tego 
jeszcze niewyczerpalnym.  Do przechwycenia jego energii, pomijając samą produkcję 
kolektorów słonecznych czy paneli PV nie potrzeba żadnego obcego wkładu 
energetycznego. Wykorzystywanie ciepła słonecznego w ostatnich latach jest 
sprowadzane głównie do roli przygotowania ciepłej wody użytkowej, co jest skutecznie 
podtrzymywane przez różne środowiska decyzyjne i eksperckie. Tymczasem energią 
słoneczną przy spełnieniu pewnych warunków brzegowych można także zapewnić 
całoroczne zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wodę użytkową w stopniu dominującym, 
redukując zużycie energii pochodzącej ze źródeł kopalnych przy zerowej emisji gazów 
cieplarnianych do atmosfery. 
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2. Co to jest „dom słoneczny” i jaki korzyści daje jego 
mieszkańcom? 

 

Dzięki domowi, który żyje ze słońca i ze słońcem, spełnia się stare marzenie ludzkości: 
powrót do źródła wszelkich energii na ziemi, wzbogacone możliwościami nowoczesnej 
technologii. „Słoneczny Dom Sokratesa” był już znany w starożytnej Grecji, który przez 
swoje trapezoidalne otwarcie na południe wpuszczał promienie słoneczne w głąb 
wnętrza zimą i gromadził ciepło na noc w ciężkich ścianach. Kiedy latem słońce 
świeciło wysoko, obszerny baldachim zapewniał chłodny cień. Wtedy jeszcze nie było 
paneli słonecznych, ani nawet przeszklonych okien. 

 
Rys. 1 Koncepcja domu słonecznego w starożytności i obecnie (Źródło: Sonnenhaus Institut) 

Dzisiejszy dom słoneczny, niezależnie od tego, czy jest to budynek mieszkalny, czy 
ma charakter funkcjonalny, czy jest to obiekt nowobudowany lub po modernizacji, 
posiada nie tylko dobrą termoizolację (co jest podstawowa cechą w przypadku 
każdego „domu energooszczędnego”), ale także w znaczącym stopniu wykorzystuje 
nowoczesne sposoby pozyskiwania energii słonecznej (aktywnej i pasywnej), aby 
ostatecznie dobrze sobie poradzić z bardzo małą ilością energii pierwotnej potrzebnej 
do funkcjonowania budynku. 
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Rys. 2 Schemat ogólnej idei „domu słonecznego” (Źródło: Sonnenhaus Institut) 

Architektura domu słonecznego charakteryzuje się dużą powierzchnią przyjmującą 
promieniowanie słoneczne, opadającą stromo w kierunku południowym oraz 
najczęściej smukłym zasobnikiem ciepła znajdującym się w obrysie budynku. Częścią 
koncepcji jest również pasywne wykorzystanie energii słonecznej przy 
zoptymalizowanym pod kątem absorbcji energii układzie powierzchni szklanych. 
Zmieniające się promieniowanie słoneczne i jednoczesna „konkurencja cieplna” 
zależna od pory dnia aktywnego i biernego wykorzystania energii słonecznej 
kompensuje kilka metrów sześciennych wody wypełniającej zbiornik buforowy, w 
którym przez kilka dni lub nawet tygodni gromadzi się nadwyżki pozyskanego 
wcześniej ciepła słonecznego. Jeśli oprócz pozyskiwania ciepła słonecznego dostępne 
są dodatkowe obszary powierzchni budynku skierowane w stronę słońca, można je z 
powodzeniem wykorzystać do wytwarzania energii elektrycznej stosując panele 
fotowoltaiczne. 

Nawet w domach niskoenergetycznych zapotrzebowanie na ciepło stanowi lwią część 
w bilansie zużywanej w domu energii i wynosi od 70 do ponad 80% całej zużywanej w 
domu energii. Dlatego w domu słonecznym, priorytetowe jest pozyskiwanie 
darmowego źródła ciepła jakim jest ciepło słoneczne. W wypadku domu słonecznego, 
koncepcja grzewcza przewiduje udział co najmniej 50% ciepła potrzebnego do 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z energii słonecznej pozyskiwanej 
i magazynowanej na miejscu. W praktyce jest to powyżej 75 a nawet 90 %. Kolektory 
słoneczne, które w sposób bezpośredni i bardzo wydajny przekształcają 
promieniowanie słoneczne w ciepło, sprawdzają się w tej funkcji już od dziesięcioleci. 
Ponieważ podaż i zapotrzebowanie na energię rzadko się pokrywają w czasie, do 
kompensacji potrzebny jest magazyn ciepła (zbiornik wody). Stamtąd ciepło jest 
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rozprowadzane w domu poprzez niskotemperaturową instalację grzewczą, a z górnej 
części zbiornika o wyższej temperaturze jest pobierana ciepła woda do mycia czy do 
wykorzystania w kuchni. Zoptymalizowane zarządzanie instalacją zapewnia efektywną 
„administrację” i konwersję energii słonecznej na użyteczne ciepło.  
 
W okresie zimowym, przy wielodniowym okresie o niewielkim nasłonecznieniu, 
zasobnik ciepła jest w razie potrzeby dogrzewany przy wykorzystaniu uzupełniającego 
dodatkowego źródła ciepła. Należy podkreślić, że nawet w zimie, jeżeli jest 
wystarczający okres nasłonecznienia, w ciągi krótkiego czasu, 1 - 2 dni można 
odbudować zapas ciepła w magazynie. Przy odpowiednio dobranym całorocznym 
ogrzewaniu słonecznym można w tym wypadku również mówić o dodatkowym źródle 
ciepła jako o ogrzewaniu awaryjnym”. 
Decydujące znaczenie dla ogólnej efektywności energetycznej (zapotrzebowania na 
energię pierwotną) budynku ma wybór stosowanych źródeł energii, w tym ogrzewania 
pomocniczego. W „klasycznym” słonecznym domu jednorodzinnym położonym na 
obszarach pozamiejskich, od początku stosowania tej technologii, zakładano zimą 
dodatkowe ogrzewanie miejscowym drewnem (= „tzw. długoterminowe 
magazynowanie energii słonecznej w postaci biomasy”) jako uzupełnienie ogrzewania 
słonecznego w ekologiczny sposób innym źródłem OZE. Dodatkowe źródło ciepła 
wykorzystywane jest w razie konieczności także w odniesieniu do podwójnej funkcji 
używanego zasobnika buforowego, który umożliwia wygodne ogrzewanie drewnem 
będącym rezerwowym paliwem ekologicznym. Jeśli instalacja kolektorów słonecznych 
pokrywa do dwóch trzecich zapotrzebowania na wytwarzanie ciepła, zazwyczaj można 
przetrwać zimę zużywając dwa do maksymalnie czterech metrów sześciennych 
drewna opałowego. Jeszcze większy komfort użytkowania zapewniają kotły 
automatyczne (np. kotły na pellet), które są szczególnie przydatne w większych 
budynkach mieszkalnych. W obszarach miejskich lub tam, gdzie istnieje sieć gazowa, 
z powodzeniem w roli uzupełniającego awaryjnego źródła ciepła można zastosować 
kondensacyjny kocioł gazowy. Być może to rozwiązanie nie spełnia w pełni założeń 
ekologii i 100% energii z OZE, ale jest bardzo łatwe do integracji z instalacją kolektorów 
słonecznych i praktycznie bezobsługowe, pozwalając jednocześnie na uzyskanie 
zerowej emisji pyłów zawieszonych i bardzo zredukowaną ilość emisji gazów 
cieplarnianych które powstają w wyniku spalania gazu. 
Energia elektryczna jest praktycznym i wszechstronnym, ale także podczas normalnej 
eksploatacji dosyć drogim nośnikiem energii podwyższającym udział energii 
pierwotnej. Dlatego jednym z celów w domu słonecznym jest zminimalizowanie 
zużycia energii dla zasilania domowych urządzeń technicznych i w ogóle 
gospodarstwa domowego. Z tego powodu, zgodnie z założeniami ekologiczności 
domu słonecznego, jeśli to możliwe, zaleca się całkowite unikanie rozwiązań 
związanych z ogrzewaniem opartym na energii elektrycznej, chyba że jest to energia 
elektryczna pozyskiwana na miejscu z instalacji OZE. Nie trzeba dodawać, że pralka i 
zmywarka są zatem również podłączone do sieci ciepłej wody pochodzącej z instalacji 
kolektorów słonecznych. Energia elektryczna, która jest nadal potrzebna w 
gospodarstwie domowym i, jeśli to będzie konieczne, w przyszłości do ładowania 
pojazdów elektrycznych, może być częściowo pokryta lub skompensowana za pomocą 
dodatkowo zainstalowanego systemu fotowoltaicznego, w zależności od tego, czy 
energia elektryczna z energii słonecznej jest głównie wykorzystywana na miejscu, czy 
wprowadzana dalej do sieci energetycznej. Niemniej jednak, pomijając założenia 
natury stricte ekologicznej, zakładając, że ogrzewanie elektryczne ma funkcję tylko 
uzupełniającą – awaryjną, zastosowanie nowoczesnego elektrycznego źródła ciepła 
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może być wygodnym rozwiązaniem, ponieważ ilość zużytej energii elektrycznej na 
cele grzewcze w tym przypadku powinno być minimalne. 
  
 
 

 
 
 

Rys. 3 Najważniejsze elementy domu słonecznego (Źródło: Sonnenhaus Institut) 

 

Jakie szczególne korzyści oferuje swoim mieszkańcom dom słoneczny? 

Zgodnie z obiegową opinią, koncepcje budowlane i grzewcze wykorzystujące nowe 
technologie w realizacji domów niskoenergetycznych o wysokiej efektywności 
energetycznej wymagają zwiększonej gotowości do inwestowania. Długoterminowa 
niezależność od kryzysów i rosnących cen energii przy najwyższym poziomie komfortu 
życia nie jest dostępna za darmo. Chociaż w rzeczywistości te koszty nie są wcale 
wysokie, ponieważ w wypadku domu słonecznego de facto obejmują tylko dodatkowe 
powierzchnie kolektorów słonecznych, magazyn ciepła i automatykę sterującą całym 
układem co pozwala na maksymalny komfort użytkownika podczas eksploatacji. Bez 
względu na to, ile lat dodatkowa inwestycja w dużą instalację słoneczną się 
zamortyzuje (trudno ten okres przewidzieć: może to być zarówno zaledwie kilka, jak 
także kilkanaście lat), jedno można założyć niemal jednoznacznie: zwrot 
zaangażowanego kapitału, który nabiera wartości wraz ze wzrostem cen energii 
kupowanej na zewnątrz. Nie ma bowiem powodu, by przypuszczać, że rosnące 
globalne zapotrzebowanie na energię z jednej strony, a z drugiej niedostatek 
surowców nie doprowadzi do dalszego wzrostu cen paliw kopalnych. Transformacja 
energetyczna i związana z nią rozbudowa infrastruktury również kosztują dużo 
pieniędzy, które konsument energii elektrycznej musi w większości pokryć w 
regulowanych przez siebie rachunkach. 

Koncepcja wykorzystania zgodnej z ochroną środowiska naturalnego   energii 
słonecznej w domu, uwalnia jego mieszkańców od przyszłych obciążeń tego rodzaju, 
a tym samym umożliwia długoterminowe zabezpieczenie emerytalne z uwagi na to, że 
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koszty eksploatacji takiej instalacji zaopatrzenia w ciepło są zbliżone do zera, a 
przynajmniej w znaczący sposób zredukowane. 

Do tego dochodzi kwestia pełnej niezależności energetycznej i wynikającego z tego 
bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło, co jest bardzo ważne, a jest bardzo rzadko 
podnoszoną kwestią, która działa na wyobraźnie inwestorów. 

Jeśli dyskusja na temat wykorzystywania energii zostanie zredukowana tylko do ilości 
energii pobranej z sieci energetycznej i do ogrzewania, to będzie przebiegać w sposób 
ograniczony i jednostronny. W ten sposób będą ignorowane ważne pytania o komfort 
i cele życia. Taki kierunek dyskusji często przemilcza lub nawet pomija problem 
ogromnej ilości instalowanej z konieczności tzw. szarej energii. Domy mieszkalne nie 
są budowane w celu wygenerowania wystarczającego potencjału dla instalacji 
kolektorów czy paneli słonecznych, umieszczenia dużego magazynu ciepła lub 
umożliwienia położenia rur i kanałów wentylacyjnych. Są budowane z myślą o ludziach 
i ich potrzebach życiowych. Ludzie chcą swobodnie oddychać, żyć w zdrowym 
środowisku, korzystać z dużej ilości światła dziennego, oraz mieć zapewnione 
przytulne ciepło zimą, ale także, jeśli to możliwe, przyjemny chłód latem. Przede 
wszystkim chcą mieć możliwość swobodnego decydowania o tym, co jest dla nich 
dobre, a co nie. Nie chcą więc być zdominowany przez technologię ani stale być 
zmuszanym do zaciskania pasa lub podlegać innym ograniczeniom. 
 
„Budowanie słoneczne” w szerszym znaczeniu wykracza zatem daleko poza zwykłe 
przestrzeganie norm energetycznych. Zwrot „zużycie energii” obejmuje także 
zrównoważenie ekologiczne materiałów budowlanych i ich wpływ na środowisko życia. 
A w przypadku „słonecznej” oznacza to także potrzebę mieszkańców do 
„słonecznego”, kojącego, może nawet trochę archaicznego stosunku do życia: 
rozgrzewających promieni słońca, podłóg i ścian, czy widocznego, trzaskającego 
ognia w piecu kaflowym, co ostatnio jest na cenzurowanym z uwagi na emisję 
powstających w procesie spalania cząstek stałych do atmosfery, komfortowej 
temperatury w pomieszczeniach i intensywnego prysznica bez konieczności 
oszczędzania dzięki wodzie ogrzewanej energią słoneczną, w razie potrzeby 
bezpłatnej wentylacji okien zamiast zmechanizowanej wentylacji wymuszonej. 
 
Oczywiście część z tych rzeczy można ocenie traktować jako herezję, szczególnie w 
świetle różnych wymagań i warunków technicznych związanych z implementacją 
przepisów dyrektywy o efektywności energetycznej budynków. Niemniej jednak przy 
niewielkim wysiłku można znaleźć zdroworozsądkowy kompromis i połączyć te 
wszystkie rzeczy w dobrze uzupełniająca się całość, przy równoczesnym osiągnieciu 
założonych celów. 
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3. Słoneczne budownictwo i renowacja budynków 
Architektura słoneczna 

 

3.1 Zorientowanie w kierunku Słońca  
 

Aby słońce mogło być wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób, architektura 
domu słonecznego i orientacja budynku muszą być zaplanowane w taki sposób, 
aby wykorzystywały położenie Słońca i umożliwiały efektywne wykorzystanie 
promieniowania słonecznego we wszystkich porach roku. Zimą słońce jest najniżej 
względem horyzontu (pozycja 15 °… 30 °), wschodzi na południowym wschodzie i 
zachodzi na południowym zachodzie. W tym czasie dobrze wykorzystana 
architektura słoneczna pozwala na maksymalne wykorzystanie aktywnego i 
pasywnego promieniowania słonecznego do ogrzewania pomieszczeń. Promienie 
słoneczne powinny padać na kolektory możliwie pod kątem prostym bez 
zacienienia i przenikać w głąb pomieszczeń przez okna. Udana architektura 
słoneczna oznacza, że odchylenie w kierunku południowym długiego boku budynku 
(od strony okapu) nie powinno przekraczać 30 °. Latem, kiedy słońce świeci 
wysoko, stromo nachylone kolektory i konstrukcyjnie zacienione okna pomagają 
uniknąć niepożądanego przegrzania instalacji kolektorów słonecznych i 
pomieszczeń. 

 
Rys. 4 Architektura budynku względem położenia Słońca (Źródło: Sonnenhaus Institut) 

W wypadku instalacji PV, orientacja i kąt nachylenia modułów fotowoltaicznych 
zapewniają większą swobodę wykorzystania w architekturze słonecznej. Ponieważ 
energia elektryczna, jeśli nie jest zwykle wykorzystywana do ogrzewania 
pomieszczeń, co oczywiście nie wyklucza także takiej roli PV, jest zużywana 
stosunkowo równomiernie przez cały rok. Ponadto efektywna energetycznie 
architektura słoneczna oznacza, zwłaszcza latem, że nadmiar energii słonecznej 
można wykorzystać np. do ładowania samochodów elektrycznych i do zasilania 
sieci publicznej. Nieco bardziej płaskie kąty nachylenia niż w przypadku systemów 
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kolektorów słonecznych mają tutaj sens, a większe odchylenia od południa mają 
mniejszy negatywny wpływ na funkcjonalność instalacji. Na przykład moduły 
fotowoltaiczne doskonale nadają się do wykorzystania w na powierzchni lukarn 
dachowych jako zadaszenie lub element zacieniający w elewacji południowej: 

 
Rys.5. Wykorzystanie dachu jako wspólnej bazy dla kolektorów słonecznych i fotowoltaiki (Źródło: 
Sonnenhaus Institut) 

 

3.2 Geometria budynku w architekturze słonecznej i 
odpowiednie rozmieszczenie kolektorów słonecznych 

 

Minimalizacja powierzchni przegród zewnętrznych budynku przenoszących ciepło 
poprzez zwartą konstrukcję (korzystny stosunek powierzchni przegród 
zewnętrznych budynku do kubatury brutto A / V) jest jedną z ważnych 
podstawowych zasad budownictwa energooszczędnego. Jednak domy solarne 
pobierają energię za pośrednictwem południowej fasady i powierzchni dachu. 
Dlatego też samo zminimalizowanie tej powierzchni nie jest tutaj wskazane. Chodzi 
raczej o umożliwienie jak największej powierzchni absorbcji promieniowania w 
zimie, kiedy Słońce znajduje się niżej nad horyzontem. 
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Rys.6 Wykorzystanie fasady budynku do przechwycenia promieniowania słonecznego zimą 
(Źródło: Sonnenhaus Institut) 

Zwarta konstrukcja obejmuje również unikanie „martwej objętości”, której nie 
można (lub można tylko w ograniczonym stopniu) wykorzystać do celów 
mieszkalnych, o ile można to zrealizować pod kątem wymagań architektonicznych. 
W razie wątpliwości dostatecznie doświetlone pokoje i inne miejsca służące 
realizacji potrzeb życiowych mieszkańców mają pierwszeństwo przed zbyt dużymi 
lub niekorzystnie umieszczonymi komponentami instalacji słonecznej. 

 
Rys. 7 Architektura wnętrza budynku pod kątem umieszczenia komponentów instalacji ogrzewania 
słonecznego (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
Jeżeli wymagania prawa budowlanego są spełnione dla dachu od strony 
południowej o nachyleniu co najmniej 35 °, zaleca się zintegrowanie kolektorów 
słonecznych z połacią dachową (montaż w dachu). Kolektor zastępuje pokrycie 
dachowe i jest optymalnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Instalacje 
rurowe są niewidoczne w samej powierzchni kolektorów lub pod nimi. W 
powierzchni pochłaniającej promieniowanie słoneczne można również uwzględnić 
instalację fotowoltaiczną zintegrowaną z dachem lub kolektory hybrydowe PVT 
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spełniające łączną rolę kolektorów do pozyskiwania ciepła z promieniowania 
słonecznego oraz paneli PV z jednej powierzchni. 

 

 
Rys. 8 Przykłady modernizacji istniejących budynków do standardów domu słonecznego. (Źródło: 
Sonnenhaus Institut, materiały własne) 

W domach o dachach dwuspadowych o bardziej płaskim nachyleniu, kolektory albo 
są instalowane na stelażach bardziej stromo, albo są uzupełniane przez kolektory 
elewacyjne, pod warunkiem, że przy oknach jest na nie jeszcze miejsce i nie są to 
miejsca zacienione w zimie. W wielopiętrowych budynkach mieszkalnych elewacja 
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często oferuje więcej powierzchni do umieszczenia kolektorów niż dach, którego 
powierzchnia nie zawsze jest wystarczająca do osiągnięcia standardu domu 
solarnego z uwagi na jego zabudowę innymi urządzeniami technicznymi. 

 
Rys. 9. Przykłady możliwości rozmieszczenia kolektorów słonecznych na istniejących budynkach 
(Źródło: Sonnenhaus Institut, materiały własne) 

Zamiast stawiania dodatkowej konstrukcji do instalacji kolektorów na dachach 
dwuspadowych o bardziej płaskim nachyleniu można również przedłużyć północną 
połać dachu w kierunku południowym, co umożliwia bardzo strome ustawienie 
kolektorów od południowej strony i dobrą ochronę przed warunkami 
atmosferycznymi: 

 
Rys. 10. Przykłady innych możliwości rozmieszczenia kolektorów słonecznych na istniejących 
budynkach po renowacji (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
Praktycznym wariantem takich rozwiązań dla adaptacji istniejących budynków do 
standardu domów słonecznych jest połączenie dachu jednospadowego z 
pochyłymi kolektorami elewacyjnymi: 
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Rys. 11 Połączenie dachu jednospadowego z pochyłymi kolektorami elewacyjnymi (Źródło: 
Sonnenhaus Institut)  

 

3.3 Architektura słoneczna a umieszczenie zbiornika 
magazynu ciepła słonecznego 

 

Następnym wyzwaniem architektonicznym podczas prac projektowych jest 
umieszczenie drugiego kluczowego obok kolektorów słonecznych elementu 
instalacji domu słonecznego jakim jest magazyn ciepła w taki sposób, aby zabierał 
jak najmniej miejsca, a równocześnie był jak najbardziej efektywny.  Zasadniczo: 
mniejszy zasobnik magazynu ciepła umieszczony w obrysie wewnątrz domu jest 
lepszym rozwiązaniem niż duży magazyn ciepła w zlokalizowany ogrodzie 
(bezpośrednio posadowiony na gruncie lub na nadbudowie), gdzie ciepło 
odpadowe przenikające w jednostce czasu przez ściany zasobnika/magazynu jest 
całkowicie tracone. Aby zredukować te straty, taki magazyn ciepła umieszczony na 
zewnątrz budynku musi być zabezpieczony warstwą izolacyjną o wysokiej jakości, 
odporną na wilgoć i charakteryzować się bardzo niskim współczynnikiem 
przenikalność cieplnej. Opcjonalnie dostępne są również magazyny ciepła 
wyposażone w izolację próżniową. 

W przypadku domów jednorodzinnych o stopniu pokrycia zapotrzebowania na 
ciepło i c.w.u z promieniowania słonecznego na poziomie od 50 do 70%, zazwyczaj 
wystarczające są pojemności magazynu ciepła od 5 m³ do 9 m³. Smukła 
konstrukcja takiego zbiornika jest wykorzystywana do dobrego rozwarstwienia 
frakcji temperaturowych wody jako nośnika magazynowania ciepła, wewnątrz 
zbiornika. Wysokość takiego zbiornika powinna być co najmniej dwukrotnie 
większa od jego średnicy. 

Dlatego takie magazyny ciepła zwykle zajmują dwie kondygnacje. Górna część 
zbiornika wystająca do części mieszkalnej jest następnie omurowana, dzięki czemu 
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może zostać zintegrowana z przestrzenią mieszkalną jako element dekoracyjny i 
nie być widoczna. Połączenia rurowe należy układać w dół w izolacji o grubości co 
najmniej 20 cm. 

Dolna część magazynu ciepła znajdująca się w pomieszczeniu technicznym lub 
piwnicy powinna pozostać możliwie jak najbardziej dostępna. W tym miejscu są 
montowane grupy pomp i armatura, które mogą być również montowane 
bezpośrednio na płaszczu zbiornika. 

Inną możliwością, szczególnie w domach niepodpiwniczonych, jest umieszczenie 
zbiornika magazynującego ciepło jako swobodnie dostępnego we wnęce 
posadzkowej.  

 
Rys. 12 Wysoki zbiornik ciepła kolumnowy zabudowan we wnetrzu domu jako element klatki  
schodowej (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 

 

 
Rys. 13. Magazyn ciepła umieszczony we wnęce posadzki w dolnej części budynku. (Źródło: 
Sonnenhaus Institut) 

Często problemem przy adaptacji istniejących budynków do standardu budynku 
słonecznego jest wprowadzenie do ich wnętrza dużego zbiornika magazynowego. W 
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tym wypadku, magazyn ciepła często jest dostarczany w pojedynczych elementach i 
spawany na miejscu. Alternatywnym rozwiązaniem, jest system magazynowania 
składający się z kilku połączonych ze sobą komór cieplnych lub opisywane wcześniej 
rozwiązanie z umieszczeniem magazynu ciepła na zewnątrz budynku. 
 

 
Rys. 14 Spawanie magazynu ciepła o pojemności 4,5 m3 ulokowanego w piwnicy. (Źródło: Sonnenhaus 
Institut) 

 

 
Rys. 15. Dwukomorowy magazyn ciepła wykonany ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa 
sztucznego, otoczony warstwą poliuretanu o grubości 200 mm, zainstalowany w gruncie obok ściany 
piwnicy budynku. Źródło: Ebitsch-Energietechnik) 

 
3.4 Wykorzystanie pasywnego promieniowania słonecznego 

 
Światło słoneczne przenika przez szyby i pada na wewnętrzne powierzchnie budynku 
ogrzewając je. Solidne sufity, ściany i podłogi są także formą magazynu ciepła i mogą 
przechowywać to ciepło przez wiele godzin, a tym samym przyczyniać się do 
zrównoważonego klimatu w pomieszczeniu poprzez tłumienie amplitud temperatur. 
Jednak zasadniczo tylko właściwości materiałowe warstw elementów zabudowanych 
od strony pomieszczeń wpływają na pojemność i efektywność tego sposobu 
magazynowania ciepła. 
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W ten sposób przez elementy przezroczyste dociera do wnętrza budynku światło i 
ciepło, ale równocześnie te przegrody stanowią źródło strat ciepła i względnie zimnych 
powierzchni w pomieszczeniu zimą, gdy słońce nie świeci: nawet współczynnik U 
trójszybowego okna termoizolacyjnego jest około cztery do pięciu razy wyższy niż 
dobrze izolowana ściana zewnętrzna. Podczas wymiarowania proporcji powierzchni 
okna ważne są prawidłowe wymiary i właściwa orientacja względem stron Świata i 
dostępności promieniowania słonecznego. 
Najważniejsze jest to, że tylko okna wychodzące na południe ze szkłem 
termoizolacyjnym wykazują wyraźnie dodatni roczny bilans energetyczny. Z drugiej 
strony, zbyt duże powierzchnie szklane, przeciążają pojemność magazynowania 
ciepła budynku. Dotyczy to zwłaszcza dużych okien wschodnich i zachodnich, które 
latem i w okresach przejściowych znacząco przyczyniają się do przegrzania 
pomieszczeń, czemu w najlepszym razie można zapobiec stosując aktywną ochronę 
przeciwsłoneczną. Gdy latem Słońce stoi wysoko nad horyzontem, okna wychodzące 
na południe są mniej obciążone, ponieważ duża część promieniowania słonecznego 
padając pod dużym kątem odbija się od szyb. Okna mogą być również skutecznie 
osłonięte w miesiącach letnich poprzez występy dachowe, balkony lub moduły 
słoneczne (kolektory, PV lub PVT) przymocowane do elewacji budynku. Z 
energetycznego punktu widzenia dla budynków mieszkalnych o dobrych 
właściwościach magazynowania ciepła rozsądne byłyby następujące proporcje 
powierzchni okien do powierzchni elewacji (wymiary obrysu):  
Fasada południowa: od 22 do 30%; Strona wschodnia i zachodnia po 8 do 14%; Strona 
północna 4… 0,8%. 
 
Zyski z wykorzystania pasywnej energii słonecznej - podobnie jak w wypadku aktywnej 
energii - zależą od liczby godzin nasłonecznienia w zimie, a więc także od położenia 
klimatycznego. Na większych wysokościach, na których jest dużo zimowego słońca, w 
sezonie grzewczym można pozyskać ponad 100 kWh energii netto z metra 
kwadratowego. Roczna wydajność kolektorów elewacyjnych jest jednak dwa do trzech 
razy wyższa. Ponadto, w okresach przejściowych, odpowiednio zwymiarowany wodny 
zasobnik ciepła może zmagazynować więcej energii niż sam budynek w połączeniu z 
pasywnym wykorzystaniem energii słonecznej. Dlatego projekt elewacji obejmuje 
również optymalizację pasywnego i aktywnego udziału wykorzystania energii 
słonecznej. 
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Rys. 16. Bilans cieplny energii pozyskanej przez okno trójszybowe dla różnych przykładowych lokalizacji 
dla okien skierowanych na wschód i na zachód (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
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Rys. 17. Bilans cieplny energii pozyskanej przez okno trójszybowe dla różnych przykładowych lokalizacji 
dla okien skierowanych na południe (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 

3.5 Wymagania termoizolacyjne dla przegród zewnętrznych 
 
Najważniejszym warunkiem obniżenia potencjalnych strat ciepła z budynku i uzyskania 
dużego stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez energię słoneczną jest 
dobra izolacja termiczna przegród zewnętrznych budynku, w tym konstrukcja budynku 
eliminująca zjawisko mostków termicznych (w dużym stopniu szczelna). Właściwym 
parametrem służącym do tego celu jest współczynnik strat ciepła przez przenikanie Ht. 
W przypadku nowo budowanych domów słonecznych, wartość Ht budynku 
referencyjnego EnEV (EnEV -niemieckie Rozporządzenie w sprawie oszczędzania 
energii – Energieeinsparungsverordnung) powinna być zmniejszona o co najmniej 
15%, co obecnie odpowiada obowiązującemu w Niemczech „KfW Efficiency House 70” 
(bankowy program wsparcia KfW – „Budynki efektywne energetycznie”). Założone w 
tych wymaganiach zapotrzebowanie na ciepło (w odniesieniu do powierzchni budynku) 
wynosi wówczas poniżej 45 kWh/m²rok. W przypadku renowacji istniejących 
budynków istnieją często większe przeszkody do pokonania przy praktycznej realizacji 
założeń zwiększania ich termoizolacyjności, w szczególności w odniesieniu do 
eliminacji zjawiska mostka termicznego i dla elementów budynku w miejscu styku z 
gruntem. W tym przypadku Sonnenhaus-Institut zaleca, aby nie przekraczać Ht 
założonego w wypadku budynku referencyjnego o więcej niż 15% (odpowiada to 
standardowi „Efficiency House 100”). 
Poniższe wartości współczynnika U mogą służyć jako wstępna orientacyjna 
przymiarka przy projektowaniu domów słonecznych: 
 

• Ściana zewnętrzna: 0,16 ... 0,23 W / m²K 
• Dach: 0,14… 0,18 W / m² 
• Elementy budynku i stropy stykające się z gruntem w nieogrzewanej piwnicy: 

0,20 ... 0,33 W / m²K 
• Okna z potrójną szybą termoizolacyjną: Uw = 0,8… 1,0 W / m²K 

 
Oczywiście, stosowanie materiałów posiadających nawet lepsze niż te podane 
wartości współczynnika U w żadnym wypadku nie są „zabronione”. Jednak w realizacji 
określonego projektu budowlanego chodzi również o ekonomicznie rozsądny 
kompromis między uzyskaniem większej izolacji termicznej budynku, a większą ilością 
praktycznie zagospodarowanego ciepła pozyskanego z promieniowania słonecznego. 
Są dostępne odpowiednie materiały źródłowe na temat szczegółów efektywnego 
doboru termoizolacji i zwiększania udziału ciepła słonecznego w zapotrzebowaniu 
budynku na ciepło.  
Budując dom słoneczny, inwestor z architektem mają pełną swobodę konstrukcyjną. 
Istnieją dobre, ale często mniej uzasadnione argumenty przemawiające za jednym lub 
drugim typem konstrukcji, ale te reguły najczęściej mają zastosowanie ogólnie. Wiele 
można też powiedzieć o konstrukcjach mieszanych (zgodnie z mottem: „Dobrze 
izolować od zewnątrz, dobrze przechowywać wewnątrz”). 
Oprócz właściwości termicznych przy doborze i wymiarowaniu materiałów 
budowlanych, ważny jest również ich wpływ na równowagę ekologiczną, a także fizyka 
budowli i kryteria klimatu mieszkalnego. 
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Rys. 18 Przykłady typów przegród zewnętrznych stosowanych w domach słonecznych (Źródło: 
Sonnenhaus Institut) 
 

3.6 Minimalizowanie strat ciepła przez wentylację 
 
Należy pamiętać, że im lepsza jest izolacja przegród zewnętrznych budynku, tym 
występują większe straty ciepła przez wentylację. W standardowej metodzie 
obliczeniowej EnEV są one jednak przeszacowane ze względu na przyjęty stosunkowo 
wysoki współczynnik wymiany powietrza w porównaniu z praktyką, podobnie jak z 
drugiej strony przyjęty efekt odzysku ciepła przy wentylacji mechanicznej. Dzięki 
utrzymaniu zdyscyplinowania mieszkańców, straty ciepła przez swobodną wentylację 
okienną mogą być utrzymywane w rozsądnych granicach. W każdym razie bardziej 
intensywna (poprzeczna) wentylacja występuje głównie tam, gdzie przebywają ludzie, 
gdzie generowana jest wilgoć i gdzie jednocześnie występują zwiększone wewnętrzne 
uzyski ciepła, które w znacznym stopniu kompensują straty ciepła przez wentylację. 
Niemniej jednak projektant budynku musi zawsze przemyśleć samą koncepcję jego 
wentylacji. Ponieważ przy wymaganej obecnie praktycznie prawie hermetycznej 
konstrukcji budynku, sama wentylacja poprzez spoiny (infiltracja) zwykle nie 
wystarcza, aby bezpiecznie i trwale uniknąć niebezpieczeństwa krytycznie wysokiego 
poziomu wilgotności. Decydując się na wentylację naturalną lub mechaniczną, ważną 
rolę odgrywa ocena spodziewanych zachowań przyszłych użytkowników budynku, ale 
także należy brać pod uwagę jego konstrukcję i indywidualne potrzeby mieszkańców 
(patrz rozdział 7). 
 
Wentylacja wymuszona przestrzeni mieszkalnej w budynku (scentralizowana lub 
zdecentralizowana) może zwiększyć komfort przebywania w nim i przynieść korzyści 
higieniczne, ale tylko wtedy, gdy jest regularnie konserwowana i serwisowana. Kolejną 
zaletą takiego rozwiązania jest to, że okna mogą pozostać zamknięte, co redukuje np. 
dokuczliwy hałas z ulicy, czy nawiewanie pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza z 
zewnątrz. W mieszkaniach przeznaczonych do wynajęcia ogólnie zaleca się 
wentylację mechaniczną ze względu na brak wpływu na kulturę użytkowania ze strony 
najemcy. 
Jeśli chodzi o stronę energetyczną, należy zwrócić uwagę na to, że systemy 
wentylacyjne z odzyskiem ciepła wykorzystywane  w domu słonecznym mają zwykle 
bardziej negatywny wpływ na bilans energetyczny budynku, ponieważ straty ciepła 
przez wentylację mogą być  co prawda ponad połowę mniejsze, ale zużycie energii 
elektrycznej przez wentylatory ma odpowiednio negatywny wpływ na poziom 
zużywanej energii pierwotnej, jeżeli taki czynnik jest brany z jakichś względów podczas 
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oceny czy klasyfikacji budynku. Z pewnością takie systemy wentylacji nie są 
nieodzowną częścią funkcjonującej koncepcji ogrzewania, jak jest to stosowane w 
przypadku domu pasywnego. 
 
Aby zapewnić minimalną wymianę powietrza, możliwe są również inne alternatywne 
technologie wentylacyjne o niskim zużyciu energii: 
 

 
Rys. 18 Przykłady alternatywnych sposobów wentylacji w domu słonecznym. (Źródło: Aereco) 
 
W przedstawionych na rysunku rozwiązaniach, elementy wlotowe i wylotowe z 
regulacją wilgotności rejestrują wilgotność względną w pomieszczeniu i automatycznie 
regulują przekrój otwarcia elementu - bez dodatkowej energii pomocniczej. Paski 
wykonane ze specjalnego materiału zmieniają swoją długość w zależności od wilgoci 
i aktywują klapki, które otwierają się mniej lub bardziej. Uzupełnieniem systemu jest 
wentylator wyciągowy małej mocy sterowany podciśnieniowo. 
 

 
Rys. 19 Przykład rozwiązania opartego na prostych okuciach okiennych z nastawną listą blokującą, 
która pozwala na utrzymanie określonej szczeliny powietrznej w oknie, np. w sypialni albo jadalni. 
(Źródło: Aditech) 
 

3.7 Klimat w pomieszczeniach mieszkalnych 
 
Zarówno przyjęty rodzaj instalacji grzewczej, jak również użyte do budowy i 
wykończenia materiały budowlane (zwłaszcza materiały, z których wykonano warstwy 
elementów budowlanych zainstalowanych od strony pomieszczenia) mają duży wpływ 
na jakość życia w danym budynku. 
 
Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na przyjemne i zdrowe środowisko 
przestrzeni mieszkalnej są: 
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• Temperatura pomieszczenia, a przede wszystkim temperatura powierzchni 
otaczających przestrzeń przebywania w niej ludzi (duży udział promieniowania 
przy niewielkim ruchu powietrza) 

• wilgotność powietrza (idealna to względna wilgotność powietrza na poziomie 
50%) 

• Zapachy 
• Dopływ światła dziennego, rozprowadzenie światła 
• Architektoniczna jakość projektowania pomieszczenia 

 
Odczuwanie ciepła i zimna nie jest takie samo dla wszystkich, ale istnieją ogólne 
przyjęte zasady w tym zakresie. Na przykład zimne promieniowanie i przeciągi są 
postrzegane jako szczególnie nieprzyjemne dla osób przebywających w 
pomieszczeniu. Jednym z decydujących czynników zapewniających przyjemne 
otoczenie w mieszkaniu są tak zwane temperatury powierzchniowe będące w 
temperaturze pokojowej. W idealnym przypadku średnia temperatura powierzchni 
otaczających odpowiada przynajmniej temperaturze powietrza w pomieszczeniu. W 
przeciwnym przypadku cyrkulacja powietrza byłaby postrzegana jako niekomfortowa, 
a organizm ludzki oddawałby ciepło poprzez promieniowanie w kierunku zimnych 
elementów zewnętrznych, co byłoby postrzegane jako „zimne promieniowanie”. 
Elementy zewnętrzne są ciepłe, gdy są dobrze izolowane od zewnątrz, lub nawet są 
aktywnie kontrolowane temperaturowo (ogrzewanie powierzchniowe / aktywacja 
elementu budowlanego). Okładziny, powłoki lub wykładziny podłogowe od strony 
pomieszczenia również mają wpływ na komfort przebywania w pomieszczeniu – choć 
jednak mniejszy. Jeśli są one wykonane z materiału „ciepłego w dotyku” (to znaczy 
słabo przewodzącego ciepło), są odbierane jako przyjemne. Z drugiej strony duże 
przylegające powierzchnie szklane, nawet w formie szyb termoizolacyjnych, są 
postrzegane jako stosunkowo zimne strefy. Mogą to w pewnym stopniu 
skompensować tylko odpowiednio rozmieszczone powierzchnie grzewcze. 
 
System grzewczy powinien być sterowalny w każdym pomieszczeniu i nie reagować 
zbyt wolno na zmiany temperatury. Mieszkańcy domów słonecznych szczególnie cenią 
sobie możliwość cieszenia się komfortową temperaturą pokojową bez ukrytego 
„przymusu oszczędzania”. 
 
Latem i w dni słoneczne w sezonie grzewczym jest niezbędny dobry sposób 
magazynowania ciepła. W ten sposób uzyski pasywnego ciepła słonecznego są lepiej 
wykorzystywane, a wysokie wahania temperatury są tłumione w ciągu dnia. 
Zgromadzone ciepło jest rozkładane w czasie i uwalniane do pomieszczenia w 
wytłumiony sposób. Prostym, ale skutecznym lekarstwem na przegrzanie 
pomieszczeń latem (a także przed przedwczesnym wietrzeniem elewacji) jest 
wykorzystanie dużego, konstruktywnego zacieniania. Architekci, dla których domy bez 
okapów dachowych bardziej odpowiadają ich stylowi, zamiast tego planują 
przeciwsłoneczne rolety zewnętrzne z napędem mechanicznym. 
 
Oprócz odczucia ciepła, na klimat w mieszkaniu duży wpływ ma również poziom 
wilgotności względnej powietrza. Tutaj również obowiązuje zasada unikania 
skrajności, które są szkodliwe dla zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców. 
Idealna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić od około 40 do 60%. 
Jeśli zawartość wilgoci jest bardzo wysoka, istnieje ryzyko rozwoju pleśni, 
rozmnażania się roztoczy, a tym samym wystąpienia problemów zdrowotnych u 
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mieszkańców. Błony śluzowe i drogi oddechowe są bardzo wrażliwe na zbyt suche 
powietrze. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku wentylacji pomieszczenia 
zimą, kiedy zimne, a tym samym bardziej suche powietrze zewnętrzne ogrzewa się, 
gdy wchodzi do pomieszczenia, a wilgotność względna spada. Stała, wysoka wymiana 
powietrza (wentylacja wymuszona pomieszczeń mieszkalnych podczas normalnej 
pracy) i - co więcej - ponowne ogrzewanie powietrza nawiewanego przez klimatyzator 
często skutkuje zbyt suchym klimatem w pomieszczeniu w zimne dni. Zgodnie z 
duchem czasu, problem ten można również rozwiązać technicznie, ale kosztem 
zużycia energii elektrycznej poprzez ponowne nawilżenie uprzednio wysuszonego 
mechanicznie nawiewanego powietrza. 
 
Doktryna, która została w ostatnich czasach przyjęta (lub raczej chyba jednak nie do 
końca zrozumiana) na dogmat, że domy w dzisiejszych czasach muszą być budowane 
hermetycznie i paroszczelnie, a zatem wyposażone w mechaniczną wentylację 
wymuszoną, nie ma jeszcze długiej tradycji w historii budownictwa. Ignoruje fakt, że 
większość ludzi żyła wygodnie w swoich prostszych mieszkaniach w poprzednich 
dziesięcioleciach, nawet jeśli te mieszkania i domy nie były tak „energooszczędne” jak 
obecnie są stawiane wymagania. W szczególności pewnym nieporozumieniem wydaje 
się twierdzenie, że wysoki poziom higieny domowej to przede wszystkim kwestia 
zastosowania odpowiedniej z góry zdefiniowanej jako ta właściwa technologii. Często 
zapomina się, że podstawa realizacji „komfortowego domu low-tech”, 
charakteryzującego się najlepszą jakością życia (a przy okazji także może być tzw. 
budynkiem zrównoważonym) jest zależne od wyboru metody budowania i 
zastosowanych odpowiednich materiałów budowlanych. 
 
Konstrukcje ścian otwartych na dyfuzję pary z higroskopijnymi, kapilarnie aktywnymi 
materiałami budowlanymi i izolacyjnymi pomagają regulować wilgotność w 
pomieszczeniu i - do pewnego stopnia - zapobiegają uszkodzeniom konstrukcji 
poprzez magazynowanie, uwalnianie i przepuszczanie stosunkowo dużej ilości pary 
wodnej. Należą do nich monolityczne cegły lub organiczne materiały budowlane i 
izolacyjne (takie jak drewno lub włókno drzewne i celuloza). Warstwy materiałów 
zabudowanych od strony pomieszczenia mają szczególne znaczenie dla klimatu w 
pomieszczeniu. Szczególnie korzystne właściwości mają lite drewno, tynk gliniany i 
tynk wapienny. Materiały te mogą również dobrze wiązać lub neutralizować 
zanieczyszczenia i zapachy. Z kolei komfort związany z idealną wilgotnością i 
przyjemnymi zapachami przyczynia się do optymalnego funkcjonowania wentylacji, a 
tym samym do oszczędności energii. 
 
Jednak samoregulacja ma ograniczenia. Otwarta dyfuzyjnie konstrukcja ściany nie 
gwarantuje idealnej wilgotności w każdym ekstremalnym miejscu. W praktyce jednak 
jego działanie regulujące klimat jest wyraźnie potwierdzone. Proste i funkcjonalne 
rozwiązania wentylacji można zwykle znaleźć bez skomplikowanej, energochłonnej, 
sterowanej elektronicznie technologii budowlanej, ale nie wszędzie może to być 
możliwe. 
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4 Ogrzewanie ciepłem słonecznym 
 

4.1 Promieniowanie słoneczne 
 
W naszych szerokościach geograficznych roczne promieniowanie słoneczne na metr 
kwadratowy powierzchni kolektora nachylonej w kierunku południowym wynosi w 
zaokrągleniu około 900 -1200 kWh/m2 rok. Taka ilość energii odpowiada wartości 
opałowej 90-120 litrów oleju opałowego. Jednak czasowe progresje podaży energii 
słonecznej (nasłonecznienia) i zapotrzebowania na energię (ogrzewanie i ciepłą wodę 
użytkową) rzadko się pokrywają, zarówno pod względem pór roku, jak również w 
rytmie dobowym i tygodniowym. Efektywne ogrzewanie słoneczne jest zatem 
nierozerwalnie związane z kwestią magazynowania ciepła. 

 
Rys. 20 Roczny bilans podaży ciepła słonecznego i zapotrzebowania na ciepło i ciepła wodę użytkową 
(Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
Jak widać z przedstawionego wykresu, podaż energii słonecznej i zapotrzebowanie na 
ciepło nie pokrywają się w ciągu roku. Dzięki stromemu nachyleniu kolektora, 
zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło i odpowiednio dobranemu zasobnikowi 
można to skutecznie kompensować. 
 
W zależności od miejsca lokalizacji budynku i pogody w ciągu roku, liczba godzin 
nasłonecznienia w miesiącach zimowych znacznie się różni stąd biorą się te 
rozbieżności co do ilości energii pozyskiwanej z promieniowania słonecznego w ciągu 
roku. Uwzględnienie warunków klimatycznych, na przykład lokalizacji budynku 
położonych wysoko lub w obszarach mglistych, zasługuje zatem na szczególną uwagę 
przy wymiarowaniu powierzchni kolektora i wielkości magazynu ciepła. 
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Rys. 21. Przykładowy uzysk ciepła z kolektorów słonecznych w miesiącach zimowych w określonych 
lokalizacjach (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
Klimatyczna lokalizacja jest ważnym kryterium przy projektowaniu technologii domu 
słonecznego. Powyższa grafika przedstawia regionalne różnice w pozyskiwaniu 
energii słonecznej na metr kwadratowy powierzchni kolektora nachylonej o 60 ° w 
kierunku południowym. 
 
Warto by było wzorem Niemiec, szerzej udostępnić klimatyczną mapę Polski z 
uwzględnieniem nasłonecznienia w okresie zimowym. Na dostępnej w Niemczech 
mapie, po kliknięciu lokalizacji, otworzy się okno danych z opisem danych 
klimatycznych.  
 

4.2 Podstawowe zasady i elementy ogrzewania słonecznego 
 

 
Rys. 22 Schemat instalacji ogrzewania słonecznego (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
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4.2.1 Kolektory słoneczne 

 
Kolektory słoneczne przekształcają energię słoneczną w ciepło z wysoką wydajnością, 
która w idealnych warunkach dochodzi do 80%. Dalej ciepło jest doprowadzane do 
magazynu ciepła przez instalacje rurową wypełnioną mieszanką wody i środka przeciw 
zamarzaniu i oddawane przez wymiennik ciepła. Warto zwrócić uwagę, że wydajność 
na poziomie 80% jest pojęciem względnym, z uwagi na to, że promieniowanie 
słoneczne i tak dociera do powierzchni Ziemi, natomiast kolektory słoneczny tylko 
wychwytują docierająca do nas energię. Dlatego nawet gdy wydajność przy 
niesprzyjających warunkach zejdzie poniżej 80%, to i tak jest to energia pozyskiwana 
za darmo która może być przez nas wykorzystana. 
Aby pozyskać od 50 do 80% ciepła potrzebnego do ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w dobrze izolowanym małym lub średniej wielkości domu 
jednorodzinnym, wymagana jest powierzchnia kolektorów słonecznych o powierzchni 
około 30 do 60 m². Kolektory słoneczne powinny być nachylone możliwie jak 
najbardziej stromo w kierunku południowym, aby można było osiągnąć dobry uzysk 
ciepła również zimą. Najlepiej nadają się kolektory wielkopowierzchniowe, które mogą 
być montowane na budynku przy pomocy żurawia budowlanego. Takie kolektory mogą 
być najlepiej zintegrowane z pokryciem dachowym lub elewacją jako ich ciągła 
powierzchnia z otaczającą je obróbką blacharską. W ten sposób uzyskuje się zarówno 
atrakcyjny wygląd, jak i dobrą ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Pozostałą 
powierzchnię dachu można wyposażyć w system fotowoltaiczny do wytwarzania 
energii elektrycznej. Oczywiście, również z powodzeniem można stosować 
ogólnodostępne klasyczne normalnowymiarowe kolektory słoneczne. Należy przy tym 
pamiętać o odpowiednim łączeniu instalacji i ich mocowaniu do dachu lub fasady 
budynku przy pomocy dedykowanych do tego celu stelaży.  
 

4.2.2 Ogrzewanie uzupełniające 
 
W domach słonecznych zapotrzebowanie na paliwo jest bardzo niskie, bez względu 
na to czy jest to biomasa czy gaz. Ogrzewanie biomasą z drewna lub peletu jako 
paliwem jest idealnym uzupełnieniem do systemu ogrzewania słonecznego z uwagi na 
to, że taka kombinacja daje w 100% ciepło pochodzące z OZE i lokalnych zasobów. 
Jest to związane z ogólną filozofia domów słonecznych jako całkowicie neutralnych 
środowiskowo obiektów. Drewno jest formą magazynowaną energii słonecznej i spala 
się neutralnie pod względem CO2. Piece kaflowe na drewno wykorzystujące wodę do 
rozprowadzania ciepła są popularnym rozwiązaniem wśród mieszkańców domów 
słonecznych na obszarach wiejskich. Takie instalacje powinny mieć wysoką wydajność 
czynnika wodnego przy umiarkowanym odprowadzaniu ciepła do pomieszczenia. 
Jeszcze większy komfort zapewnia kocioł zgazowujący drewno, który ma większą 
komorę do napełniania paliwem. W połączeniu z dużym zbiornikiem buforowym 
możliwe jest ogrzewanie z wyprzedzeniem przez kilka dni. W pełni automatyczny 
kocioł na pellet zapewnia komfortowe ciepło dla budynków mieszkalnych lub dla tych, 
którzy nie chcą się angażować przy obsłudze instalacji grzewczej, jeżeli przyjdzie taka 
konieczność. Podobny efekt jest w wypadku wykorzystania gazowego kotła 
kondensacyjnego jako uzupełniającego źródła ciepła do instalacji kolektorów 
słonecznych. Przy prawidłowym wykonaniu instalacji, jest ona praktycznie 
bezobsługowa. Kocioł gazowy jest włączany automatycznie tylko w wypadku 
niedoboru ciepła a zasobniku ciepła, co pozwala zagwarantować stały komfort cieplny 
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mieszkańcom nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych, przy niskich 
kosztach z tytułu zużycia gazu.  
Dobrze funkcjonującym elementem uzupełniającym instalacje ogrzewania 
słonecznego jest także ogrzewanie elektryczne, zarówno w postaci nowoczesnych 
elektrycznych kotłów grzewczych jak również pomp ciepła. Zasilając te urządzenia 
energia elektryczną pozyskaną np. z PV lub elektrowni wiatrowych albo wodnych, 
mamy także efekt 100% ogrzewania w oparciu o odnawialne źródła energii. 
 

 
Fot. Żródło: materiały własne 
 
 

4.2.3 Magazyn ciepła 
 
Zadaniem zbiornika buforowego jest magazynowanie nadwyżki energii z instalacji 
słonecznej (i ewentualnie z kotła na drewno) przez kilka dni lub tygodni w sezonie 
grzewczym. Z reguły do magazynowania ciepła wystarczająca jest objętość wody 
wynosząca około 150 litrów na metr kwadratowy powierzchni kolektora, przy czym 
należy wziąć pod uwagę dodatkową objętość w przypadku konieczności uruchomienia 
uzupełniającego ogrzewania z dodatkowego źródła ciepła. Dzięki zastosowaniu 
jeszcze większych magazynów ciepła, tzw. sezonowych magazynów ciepła, można 
pobierać więcej ciepła słonecznego pozyskanego w okresie letnim oraz w dni 
słoneczne od jesieni do zimy, ale także na wiosnę. Kocioł zostaje zwykle na krótko 
uruchomiony dopiero pod koniec listopada lub grudnia w sytuacji, gdy przez wiele 
tygodni mamy pochmurną pogodę, która uniemożliwia uzupełnianie zasobów ciepła z 
promieniowania słonecznego na bieżąco. 
 
Umieszczenie zasobnika wewnątrz izolowanego termicznie budynku umożliwia w 
dużej mierze bezstratną pracę systemu ogrzewania słonecznego, ponieważ jego straty 
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ciepła przez ściany magazynu są wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń. 
Niemniej jednak grubość izolacji zbiornika powinna wynosić co najmniej 200 mm. 
Smukła konstrukcja i odpowiednie urządzenia do stratyfikacji (zawory wielokrotnego 
użytku, lance warstwowe) zapewniają dobre wykorzystanie odpowiednich frakcji 
temperaturowych na całej wysokości zbiornika i efektywną energetycznie pracę całej 
instalacji. 
 

4.2.4 Wykorzystanie zmagazynowanego ciepła 
 
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej służy zbiornik ze stali nierdzewnej 
zintegrowany ze zbiornikiem buforowym lub zamontowany na zewnątrz moduł, 
umieszczony w górnej części magazynu ciepła który podgrzewa przepływającą wodę 
użytkową. 
Ciepło powinno być rozprowadzane na możliwie najniższym poziomie parametrów 
temperatury, co wymaga odpowiednio dużej powierzchni grzewczej (ogrzewanie 
podłogowe, ogrzewanie ścienne, grzejniki o dużej pojemności lub aktywne pod 
względem grzewczym elementy budynku). 
Im lepiej jest schłodzony kolektor słoneczny, tym lepiej się nagrzewa i zwiększa się 
jego uzysk ciepła z promieniowania słonecznego. 
 

4.2.5 Sterowanie i regulacja instalacji 
 
Przemyślane zarządzanie przepływem ciepła jest niezwykle ważne dla efektywnego 
wykorzystania ciepła słonecznego. Pozyskane ciepło jest przekazywane do 
odpowiedniej frakcji temperaturowej w zasobniku ciepła lub bezpośrednio do 
konsumentów odpowiednio zgodnie z poziomem temperatury. Zbiornik jest również 
ładowany i rozładowywany zgodnie z określonymi zasadami i priorytetami z 
wykorzystaniem kilku warstw frakcji temperaturowych wewnątrz zasobnika. 
Zapewniają to pompy, zawory i panel sterujący będący „mózgiem” systemu. 
Obecnie sterowniki słoneczne są na bardzo wysokim poziomie technicznym. 
Przyjazna dla użytkownika obsługa, a także opcje przejrzystej wizualizacji 
(transparentny wyświetlacz), ocena danych i możliwość zdalnej obsługi przez internet 
są pomocne zarówno mieszkańcom, jak i serwisantom czy instalatorom. 



 

 32 

 
Fot. Żródło: materiały własne 
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Tak działa ogrzewanie słoneczne 
 

 
Rys. 23 Schemat klasycznej instalacji ogrzewania słonecznego (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
System ogrzewania słonecznego może dostarczać ciepło, gdy temperatura kolektora 
jest wyższa niż w dolnym (najzimniejszym) obszarze zbiornika buforowego. Płyn 
niezamarzający krąży w obiegu solarnym przez włączoną pompę, nagrzewa się w 
kolektorze i oddaje to ciepło do wody w zasobniku ciepła poprzez dolny wymiennik 
ciepła. Jeżeli temperatura na zasilaniu stanie się wyższa niż w górnej jednej trzeciej 
zasobnika, włącza się drugi wymiennik ciepła. W ten sposób osiąga się pełne 
naładowanie zasobnika ciepła z dobrym rozwarstwieniem frakcji temperaturowych. 
Nadmiar ciepła pozyskamy latem w ciągu dnia, można z powrotem schłodzić w nocy 
za pomocą kolektorów. 
Rozładowanie przez obieg grzewczy jest kontrolowane przez specjalny mieszacz 
wielodrogowy w taki sposób, że dolna cześć magazynu ciepła jest chłodzona w 
pierwszej kolejności. Dopiero gdy temperatura nie jest już dostatecznie wysoka, 
dopływ ciepłej wody jest pobierany od góry. Tam w najcieplejszej strefie znajduje się 
również zbiornik na ciepłą wodę użytkową. Dopływająca do zasobnika zimna woda jest 
wstępnie podgrzewana długą rurą w drodze do zasobnika ciepłej wody. 
 
Dogrzewanie przez dodatkowe źródło ciepła odbywa się od góry do dołu. Ważne jest, 
aby jak najszybciej podgrzać wodę w buforze do użycia, z priorytetem ciepłej wody 
użytkowej. Dopiero wtedy mieszacz czterodrogowy kieruje przepływ powrotny do 
dolnego obszaru magazynowania, dzięki czemu zasilanie może być dalej dogrzewane. 
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Rys. 24 Schemat instalacji ogrzewania słonecznego z wykorzystaniem zbiornika warstwowego (Źródło: 
Sonnenhaus Institut) 
 
Tego rodzaju system ogrzewania słonecznego współpracuje z zewnętrznymi 
wymiennikami ciepła i lancą warstwową, która automatycznie rozdziela ciepło 
pozyskane z kolektorów słonecznych na różne poziomy. Woda użytkową 
podgrzewana jest higienicznie w przepływie bezpośrednim, wykorzystując pompę 
przeciwprądową do ciepłej wody ze zbiornika buforowego przez wymiennik ciepła. 
 

4.2.6 Wymiarowanie i czynniki mające wpływ na udział pokrycia 
zapotrzebowania na ciepło z instalacji kolektorów 
słonecznych  

 
W dobrze funkcjonującej instalacji ogrzewania słonecznego nie chodzi tylko o 
prawidłowe współdziałanie poszczególnych komponentów, ale przede wszystkim o 
wymiarowanie, które jest dostosowane do poziomu zużycia energii. Największy wpływ 
na pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez instalacje kolektorów słonecznych ma 
stosunek powierzchni kolektorów do obciążenia grzewczego. Ale również odgrywają 
ważną rolę takie czynniki jak: lokalizacja klimatyczna, orientacja kolektorów 
słonecznych względem kierunków Świata i ich nachylenie, wielkość zasobnika ciepła i 
poziom temperatury użytkowej. Wiarygodną prognozę spodziewanego uzysku energii 
słonecznej i zużycia energii w przeciętnym roku pogodowym można określić tylko za 
pomocą odpowiednich programów symulacyjnych, przy czym zachowania 
użytkowników w naturalny sposób również znacząco wpływa na wynik końcowy. 
 



 

 35 

 
Rys. 25. Zależność stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło od powierzchni kolektorów słonecznych 
i pojemności wodnego magazynu ciepła (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
Powyżej jest przykład symulacji dla domu jednorodzinnego w Monachium, w którym 
na 160 m² powierzchni mieszkalnej zamieszkują cztery osoby, zapotrzebowanie na 
ciepło wynosi 9000 kWh / rok, zastosowane jest ogrzewanie płaszczyznowe, 
nachylenie kolektora wynosi 60 °, przy orientacji południowej. Po przyjęciu tych 
warunków brzegowych, przy powierzchni kolektora 40 m² i zasobniku ciepła o 
pojemności 7000 litrów, stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło z instalacji 
kolektorów słonecznych obliczeniowo wynosi 67%. 
 
Większość wybudowanych domów słonecznych jest monitorowana pod kątem stopnia 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło z energii słonecznej. Większość obiektów osiąga 
wynik od 80 do ponad 90%, ale jest to zależne od szeregu czynników, szczególnie 
pogodowych, dlatego każdy przypadek jest rozpatrywany oddzielnie. 
 
Możliwe jest również całoroczne ogrzewanie słoneczne, które jest samowystarczalne 
pod względem ciepła, choć wymaga to znacznego wysiłku. Przy wymiarowaniu 
(zwłaszcza zbiornika) należy przewidzieć co najmniej 20% zabezpieczenia na 
ekstremalne zimy. Przy tych założeniach, najbardziej opłacalny okazał się wskaźnik 
pokrycia słonecznego wynoszący od 50 do 80%. Im lepiej kolektory słoneczne są 
ustawione w kierunku zimowego Słońca, tym lepszy uzysk ciepła jest do osiągnięcia. 
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Rys. 26 Wpływ kąta nachylenia i zorientowania kolektorów słonecznych względem stron Świata na 
uzysk ciepła w procentach od maksimum (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
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5 Standardy energii i kryteria 
 

 
W tym rozdziale najpierw przedstawimy kryteria definiujące standard domu solarnego. 
Chodzi także o to, jak należy sklasyfikować dom słoneczny w porównaniu z innymi 
standardami energetycznymi budynków. 

 
5.1 Kryteria domu słonecznego 

 
Kryteria domu słonecznego mają służyć jako wytyczne i drogowskazy przy projektach 
budowlanych i remontowych dla inwestorów oraz dla projektantów. Podstawową ideą 
i celem filozofii domu słonecznego jest zapewnienie możliwie najniższego 
zapotrzebowania na energię pierwotną, przede wszystkim dzięki wykorzystaniu energii 
słonecznej, przy czym nacisk kładzie się również na dobrze izolowane przegrody 
zewnętrzne budynku. 

5.1.1 Kryterium stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło przy 
wykorzystaniu energii słonecznej 
 

To kryterium jest „znakiem firmowym” domów słonecznych i ma zastosowanie do 
każdego wariantu: 

Co najmniej 50% zapotrzebowania na energię brutto do ogrzewania pomieszczeń i 
ciepłej wody powinna pokrywać energia promieniowania słonecznego (energia 
słoneczna termiczna lub fotowoltaika). Obliczenie pokrycia słonecznego dla 
zapotrzebowania na ciepło w budynku przeprowadza się za pomocą odpowiednich 
programów symulacyjnych jako proporcjonalną oszczędność energii w porównaniu z 
grzewczym systemem odniesienia bez wyposażenia w instalację słoneczną. W ten 
sposób oceniany jest tylko rzeczywisty użyteczny uzysk ciepła słonecznego 
skorygowanego o straty. Jest symulowany na podstawie danych klimatycznych 
związanych z lokalizacją i rzeczywistych warunków brzegowych użytkowania. 

5.1.2 Kryterium zapotrzebowania na energię pierwotną 
 

W przypadku nowo budowanych obiektów mieszkalnych jednostkowe 
zapotrzebowanie na energię pierwotną określone w procedurach EnEV nie powinno 
przekraczać 15 kWh na metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku w ciągu 
roku. Ten wysoki standard zwykle wymaga dodatkowego ogrzewania najlepiej za 
pomocą innego OZE.  Jeśli nadal stosowane jest ogrzewanie oparte na paliwach 
kopalnych, na przykład za pomocą kotła gazowego, w przypadku tego wariantu „dom 
solarny z ogrzewaniem opartym na paliwach kopalnych” obowiązuje podwójna wartość 
graniczna (30 kWh / m²rok). Aby to osiągnąć, zwykle wymagane jest większy niż 50% 
stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło z energii słonecznej, czyli odpowiednio 
większa instalacja kolektorów słonecznych. 
Wartość graniczna „budynku referencyjnego EnEV" dotyczy istniejących budynków po 
termomodernizacji. W certyfikacie EnEV dopuszcza się integrację symulacji 
słonecznej. Świadectwo pochodzenia dla energii elektrycznej z systemów 
fotowoltaicznych lub turbiny wiatrowej albo wodnej również pomagają zmniejszyć 
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obliczeniowy poziom zapotrzebowania na energię pierwotną. Z reguły zasilanie 
pomocnicze dla instalacji może być w dużym stopniu lub całkowicie kompensowane 
przez wykorzystanie energii słonecznej w połączeniu z długookresowym 
magazynowaniem ciepła na miejscu. 
 

5.1.3 Kryterium standardu termoizolacji 
 

     Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Ht powinien być mniejszy niż w budynku   
referencyjnym EnEV o co najmniej 15%. W przypadku odnowionych istniejących 
budynków wartość Ht budynku referencyjnego nie może zostać przekroczona o więcej 
niż 15%. 
Tłem dla tych minimalnych wymagań jest z jednej strony uwzględnienie dłuższej 
perspektywy czasowej funkcjonowania konstrukcji budowlanych (żywotność), a z 
drugiej strony umożliwienie wysokiego stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło 
przez energie słoneczną poprzez ponadprzeciętną izolację termiczną. 
 
W przypadku domów słonecznych wyposażonych w system zasilania energią 
słoneczną określane są dalsze standardy uwzględniające zużycie energii elektrycznej 
w gospodarstwach domowych, ale kryteria wymienione powyżej mają również 
zastosowanie. 
 

5.1.4 Dom słoneczny plus 
 

       W tym miejscu bierze się pod uwagę roczny bilans energii pierwotnej wytworzonej 
samodzielnie w domu prosumenckiej energii elektrycznej z jednej strony i z drugiej 
strony całkowitej zużytej energii pierwotnej (w tym energii elektrycznej zużytej w 
gospodarstwie domowym), w celu wytworzenia większej ilości energii słonecznej niż 
jest zużywana. W przeciwieństwie do zdefiniowanego w EnEV „Efficienzhaus Plus” 
(Dom Plusenergetyczny), w przypadku domu słonecznego Plus energia końcowa nie 
jest brana pod uwagę. 
Obliczenia w referencyjnej lokalizacji klimatycznej na podstawie procedury 
rozliczeniowej EnEV, odbywa się z uwzględnieniem energii elektrycznej zużywanej w 
gospodarstwach domowych 
 

5.1.5 Dom słoneczny samowystarczalny 
 
Skupiono się tutaj na w dużej mierze samowystarczalnym zasilaniu słonecznym poza 
siecią w celu osiągnięcia jak najwyższego stopnia samowystarczalności (50% lub 
więcej). 
Obliczenia oparte są na lokalizacji przy użyciu odpowiednich programów 
symulacyjnych. 
Warunkiem osiągnięcia wysokiego stopnia samowystarczalności jest ekonomiczne 
zużycie energii (wysokowydajne urządzenia gospodarstwa domowego, w dużej mierze 
unikanie wytwarzania ciepła z energii elektrycznej pochodzącej z sieci 
energetycznych). Wykorzystanie nadwyżek lokalnie wytworzonej energii elektrycznej 
np. w przyszłości do ładowania pojazdów elektrycznych to opcja, która w przyszłości 
może zyskać coraz większą popularność. 
 
Poszukując syntezy dwóch minimalnych koncepcji energetycznych „domu 
słonecznego” i „domu pasywnego” można stwierdzić, że zapotrzebowanie na 
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ogrzewanie w wypadku domu pasywnego i koncepcja ogrzewania słonecznego z 
dużym zasobnikiem ciepła w wypadku domu słonecznego to w zasadzie dwie strony 
tego samego medalu. Domy pasywne ogrzewane energią słoneczną są nie tylko 
technicznie możliwe, ale pewnego dnia mogą również mieć sens ekonomiczny, jeśli 
ceny energii będą nadal rosły. Jednak w przeciwnym razie praktyka planowania, 
oparta na ograniczonym budżecie, polega na znalezieniu ekonomicznie rozsądnego 
kompromisu między dobrze izolowaną przegrodą zewnętrzną budynku a zbyt dużą 
instalacja kolektorów słonecznych i magazynu ciepła. 

 
Rys. 27 Porównanie zapotrzebowania na energię pierwotną w różnych standardach budowlanych (z 

wyłączeniem energii elektrycznej zużywanej w gospodarstwach domowych) (Źródło: Sonnenhaus 
Institut) 
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6 Kroki do realizacji domu słonecznego 
 

6.1 Nowy budynek – 5 kroków do realizacji domu 
słonecznego 

 
6.1.1 Działka budowlana bez zacienienia o orientacji w kierunku 

południowym 
 

Przy wyborze działki budowlanej musi istnieć możliwość wyrównania dłuższego boku 
budynku (okapu) w kierunku południowym. Możliwe jest niewielkie odchylenie w 
kierunku zachodnim lub wschodnim (do 30 stopni). Późniejsza zabudowa sąsiedniej 
nieruchomości lub wysokie drzewa nie mogą zacieniać południowego dachu lub 
elewacji budynku. 
 

6.1.2 Doradztwo i wsparcie fachowego projektanta 
 
Przed podjęciem decyzji o budowie należy zebrać informację i najlepiej zasięgnąć 
porady na temat wymagań dotyczących budowy domu solarnego. Instytut Sonnenhaus 
który jest prekursorem rozwiązań domu słonecznego może również udzielić wsparcia 
informacyjnego. Architekt, projektant instalacji grzewczej lub instalator powinien mieć 
wystarczające doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie domów 
niskoenergetycznych, oraz wykorzystania instalacji kolektorów słonecznych. 
Wskazane jest również profesjonalne wsparcie w dziedzinie efektywności oceny 
energetycznej budynków. 
 
 

6.1.3 Wstępne planowanie      
 
Przygotowując projekt, komponenty domu słonecznego muszą być zintegrowane z 
jego architekturą i dostosowane do aktualnych przepisów budowlanych. W razie 
potrzeby należy wystąpić o odstępstwo od przepisów. W planowaniu uwzględniane są 
również wyniki obliczeń certyfikatu domu niskoenergetycznego i symulacji słonecznej. 
Standard termoizolacji, system kolektorów słonecznych i rozmiar magazynu ciepła są 
zoptymalizowane zgodnie ze specyfikacjami docelowymi. 
 

6.1.4 Planowanie realizacji inwestycji 
 
Na podstawie zatwierdzonego planu projektowego przygotowuje się odpowiedni 
harmonogram pracy dla wykonania robót budowlanych. Roboty budowlane w 
poszczególnych branżach są zawarte w opisach wykonawczych, dokumentacji do 
składania zapytań ofertowych firmom wykonawczym. 
Przy zamawianiu usług budowlanych zaleca się nie tylko uwzględnienie kryterium ceny 
oferty, ale także doświadczenia wykonawcy z instalacjami kolektorów słonecznych i z 
budynkami niskoenergetycznymi. W przeciwnym razie na tym etapie zalecane jest 
wsparcie ze strony doświadczonego projektanta instalacji grzewczych. 
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6.1.5 Prace budowlane i nadzór 

 
Oczekiwany pozytywny wynik inwestycji, można osiągnąć tylko wtedy, gdy po dobrym 
zaplanowaniu prace budowlane i instalacyjne zostaną faktycznie przeprowadzone z 
należytą starannością. Dlatego zaleca się zlecenie nadzoru budowlanego architektowi 
lub niezależnemu, inspektorowi nadzoru mającemu doświadczenie w zagadnieniach 
efektywności energetycznej budynków. Kierownik budowy monitoruje i koordynuje 
prace, a także konieczne procesy związane z planowaniem na placu budowy. Między 
innymi sprawdza, czy detale mostka termicznego zostały wykonane poprawnie, czy 
zachowana jest szczelność, czy wyrównanie hydrauliczne instalacji grzewczej zostało 
przeprowadzone prawidłowo oraz zapewnia odpowiednią dokumentację, odbiory, 
uruchomienie i instruktaż.  
 

6.2 Budynki istniejące – 5 kroków do modernizacji budynku 
do standardu budynku słonecznego 

 
Przekształcenie istniejącego budynku w dom słoneczny to wymagające 
przedsięwzięcie. Należy do niego podchodzić z wiedzą i wizją. Zmniejszenie o połowę 
zużycia energii cieplnej poprzez lepszą termoizolację budynku i pokrycie połowy jej 
zapotrzebowania na ciepło energią słoneczną byłoby opłacalnym i całkiem 
wykonalnym celem. Zarówno remont budynku, jak i przejście na system ogrzewania 
opartego na OZE powinny być planowane i wykonywane wyłącznie przez 
doświadczonych specjalistów, żeby uniknąć w przyszłości rozczarowania w postaci 
braku komfortu cieplnego w budynku. 

 
6.2.1 Kompetentne doradztwo energetyczne 

 
Droga od starego istniejącego budynku do domu słonecznego prowadzi zwykle tylko 
przez konsekwentną kompleksową renowację energetyczną, w tym szczególnie - 
termomodernizację. Zaleca się wcześniejszą dokładną analizę słabych punktów 
budynku i systemu grzewczego przez przeszkolonego konsultanta zajmującego się 
zagadnieniem efektywności energetycznej budynków, termoizolacji lub przez 
architekta. Po zdefiniowaniu zakresu koniecznej modernizacji budynku, następuje 
zestawienie rozwiązań na rzecz podwyższenia efektywności energetycznej budynku 
oraz sposobów na zmniejszenie zużycia   energii ze szczegółami odpowiednich 
oszczędności wynikających z kosztów ogrzewania po modernizacji i kosztów 
inwestycji. Na tym etapie warto także przyjrzeć się inżynierii finansowej, a także zebrać 
informacje na temat możliwości finansowania inwestycji.  
Aby stworzyć idealne warunki dla układu stromego nachylenia kolektora słonecznego 
w kierunku południowym i instalacji dużego zasobnika do magazynowania ciepła, 
często konieczne są dodatkowe środki. Należy również zauważyć, że podwyższony 
standard izolacji budynku wpływa na wymiarowanie instalacji grzewczej i słonecznej.  
 

6.2.2 Ukierunkowanie kolektorów względem stron Świata i 
położenia Słońca nad horyzontem 

 
Podobnie jak w przypadku nowych budynków, powierzchnie kolektorów muszą być 
skierowane na południe i mieć minimalne nachylenie. Dopuszczalne możliwe 
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odchylenie w odniesieniu do idealnego przypadku, może pomóc zdefiniować 
termodynamiczna symulacja instalacji kolektorów słonecznych. W przypadku gdy 
istniejący dach nie spełnia podstawowych wymagań, istnieje możliwość zamontowania 
kolektorów na stelażach, na wolnej od cienia elewacji południowej, postawienia obok 
na budynku pomocniczym lub po prostu ustawieniu na stelażach w ogrodzie. Należy 
jednak dokonać analizy, czy taka transformacja jest możliwa i ma sens z 
ekonomicznego punktu widzenia. Czasem bardziej opłaca się wykorzystanie 
alternatywnej formy ogrzewania jak np. pompy ciepła lub hybrydowego układu 
instalacji grzewczej. 
 

6.2.3 Wbudowanie magazynu ciepła 
 
Do magazynowania ciepła słonecznego w domu słonecznym potrzebny jest większy 
zasobnik ciepła. W starym budownictwie zwykle występują ograniczenia ze względu 
na dostępną przestrzeń (wysokość pomieszczenia, szerokość drzwi). Dlatego często 
w piwnicy instalowane są spawane na miejscu zbiorniki buforowe, które są 
dostarczane w pojedynczych częściach i montowane na miejscu. Alternatywnie można 
ustawić kilka mniejszych zasobników ciepła obok siebie. Możliwa do instalacji wielkość 
zbiornika buforowego ogranicza również wymiarowanie instalacji kolektorów 
słonecznych. W zasadzie magazyn ciepła można również umieścić na fundamencie 
obok lub w gruncie (poziome magazyny ciepła z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem szklanym). Takie rozwiązania wymagają jednak dużo lepszej izolacji 
termicznej. 
 

6.2.4 Ogrzewanie niskotemperaturowe 
 
Im niższa temperatura ogrzewania, tym wyższy uzysk ciepła z energii słonecznej. 
Ogrzewanie powierzchniowe jest idealne dla zapewnienia komfortu cieplnego w 
mieszkaniu i zwiększenia uzysku ciepła z energii słonecznej. W istniejących 
budynkach, ogrzewanie ścienne można zwykle zamontować łatwiej niż ogrzewanie 
podłogowe i jest również dobrym lekarstwem na zawilgocone ścian, co oczywiście nie 
wyklucza zastosowania ogrzewania podłogowego, jeżeli są do tego możliwości.  
Istniejący system ogrzewania grzejnikowego może pracować przy niższym poziomie 
temperatury poprzez dodanie izolacji termicznej dla lepszego izolowania zewnętrznych 
przegród budynków i zainstalowanie nowych okien. W przypadku wymiany starych 
grzejników na większe niskotemperaturowe, o większej pojemności cieplnej, można 
jeszcze bardziej obniżyć temperaturę czynnika grzewczego. 
 

6.2.5 Dodatkowe źródło ogrzewania 
 
W zależności od zapotrzebowania budynku na ciepło, możliwości inwestowania oraz 
wymagań dotyczących komfortu mieszkańców istnieją różne możliwości dogrzewania 
zbiornika buforowego, jeżeli wystąpi taka konieczność. Przykładowo, istniejące 
ogrzewanie olejowe starego typu można zastąpić w pełni zautomatyzowanym 
systemem centralnego ogrzewania na pellet drzewny, w którym miejsce, gdzie 
znajdował się zbiornik paliwa może posłużyć jako magazyn paliwa biomasowego. 
Alternatywnie można wykorzystać kocioł zgazowujący drewno charakteryzujący się 
dużą komorą spalania do napełniania i rzadszą koniecznością obsługi. Jeśli standard 
izolacji jest bardzo dobry, można zastosować również piece na pellet lub drewno z bali 
ogrzewane w salonie wodą. Rozwiązania tego typu ze względu na potrzebną 
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przestrzeń do instalacji oraz dostępność paliwa biomasowego są preferowane raczej 
na obszarach pozamiejskich. Kotły biomasowe jako dodatkowe źródło ciepła są 
rekomendowane w domach słonecznych ze względu na wykorzystywane do ich 
zasilania paliwa odnawialnego.  

 Jeżeli odpuszczony zostanie warunek ogrzewania opartego w pełni na OZE, wówczas 
doskonale w roli uzupełniającego źródła ciepła sprawdzą się kondensacyjne kotły 
gazowe lub kotły zasilane energią elektryczną. Biorąc pod uwagę, że te urządzenia są 
jedynie pomocniczymi źródłami ciepła, które są wykorzystywane tylko w ograniczonym 
czasie nie powinny w znaczący sposób pogorszyć wpływu na środowisko. W wypadku 
kotłów elektrycznych, jeżeli energia elektryczna będzie wytwarzana w OZE, można 
także uzyskać efekt 100% ogrzewania opartego na OZE. To samo dotyczy także 
wykorzystania w tym celu pomp ciepła. 
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7. Jak koncepcja domu słonecznego sprawdza się w 
praktyce? Czy spełnia oczekiwania mieszkańców? 
Jakie znaczenie mają wyniki obliczeń certyfikatów 
EnEV i symulacji słonecznych? 

 
Są to ważne i uzasadnione pytania. Aby na nie obiektywnie i rzeczowo odpowiedzieć, 
cały czas trwa monitoring w większości już wybudowanych domów słonecznych.  Aby 
uzyskać wiarygodne i obiektywne odpowiedzi, konieczne są nie tylko subiektywne 
raporty z doświadczeń, ale także pomiary w dłuższym okresie czasu. Dopiero wtedy 
brane są pod uwagę indywidualne, przeważnie bardzo różne zachowania 
użytkowników, a także różne warunki pogodowe w poszczególnych latach 
eksploatacji. 
 
Baza danych projektów Sonnenhaus Institut z Niemiec, zawiera aktualny przegląd 
zarówno nowo wybudowanych domów słonecznych, jak i starych budynków, które 
zostały odnowione w celu przerobienia na standard domu słonecznego. Wybór można 
zawęzić, wprowadzając kryteria wyszukiwania. 
 
Przedstawione tutaj przykładowe wyniki i dane zostały zebrane w typowym 
jednorodzinnym domu słonecznym w mieście Renningen położonym w Szwabii na 
południu Niemiec. W opisywanym domu, w którym mieszkały cztery osoby które 
wprowadziły się do niego jesienią 2010 roku. 

 

 
 
Rys. 28 Przekrój i opis przykładowego domu słonecznego w Renningen (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
 
Liczba godzin nasłonecznienia i średnia temperatura zewnętrzna w poszczególnych 
miesiącach zimowych, zmieniająca się z roku na rok, znajdują odzwierciedlenie w 
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rocznych uzyskach ciepła z energii słonecznej i dodatkowym zapotrzebowaniu na 
energię z uzupełniającego źródła ciepła podczas czterech zmierzonych w latach 2010 
-2014 okresów grzewczych, kiedy zimy były surowsze w porównaniu do obecnego 
okresu. Dopływ energii słonecznej do zasobnika osiągnął najwyższą wartość zimą 
2011/2012 - 5064 kWh, a najniższy podczas następnej zimy 2012/2013 - 3713 kWh. 
Podczas łagodnej zimy w połowie 2013/2014 roku piec opalany drewnem dostarczył 
łącznie tylko 1710 kWh ciepła użytkowego do zasobnika ciepła i ogrzewania 
pomieszczenia; za to w najcieplejszą zimę 2012/2013 ilość ciepła z biomasy ponad 
dwukrotnie wyższa (3678 kWh) z uwagi na wiele tygodni z pełnym zachmurzeniem 
nieba: 

 
Rys. 29. Zapotrzebowanie na ciepło w przykładowym budynku na podstawie badań w latach 2010 – 
2014 (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
Okres grzewczy 2011/2012 charakteryzował się bardzo słoneczną późną jesienią, 
bardzo chłodnym lutym i kolejną słoneczną późną zimą. Czas pracy pieca na drewno 
wynosił tylko 10 tygodni (12.12. Do 20.2.). W tym zimnym i słonecznym okresie 
spalano go średnio trzy razy w tygodniu, spalając łącznie 940 kg (ok. 2m³) drewna. 
Średnia temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych wynosiła komfortowe od 21 do 
22 ° C. W łazience ulokowanej od strony północnej termostat był cały czas ustawiony 
na 24 ° C. Jest to główna przyczyna zużycia ciepła w okresie przejściowym do lata. 
Dobrze izolowana piwnica, która nie była aktywnie ogrzewana w okresie pomiarowym, 
była ogrzewana wyłącznie ciepłem odpadowym ze zbiornika magazynowego i 
urządzeń technicznych. Temperatura spadała poniżej 17 ° C tylko w bardzo mroźne 
dni. 
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Rys. 30 Wyciągi z wykresu pomiaru temperatury dla okresów wczesnej i późnej zimy w okresie 
grzewczym 2011/2012 (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
Strzałki oznaczają nagrzewanie się pieca, przy czym temperatura w górnych 
warstwach magazynu ciepła wzrosła do 65 ° do 75 °. Dolne warstwy zostały 
schłodzone do wartości poniżej 30 ° C zimą przez chłodny strumień powrotowi z 
odbiorników ciepła. Tej słonecznej jesieni można było w pełni wykorzystać całkowita 
pojemność magazynu ciepła. Pod koniec października trzeba było nawet schłodzić 
zbiornik magazynowy przepuszczając wodę przez kolektory nocą. 
 

 
Rys. 31 Bilans zapotrzebowania na ciepło w przykładowym domu (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
Magazyn ciepła był długo zasilany przez jesienne słońce, zanim w grudniu został 
całkowicie rozładowany. Kolektory podniosły wówczas przez długi czas temperatury 
tylko dolnych warstw magazynu ciepła, aż podaż energii słonecznej ponownie 
przekroczyła zapotrzebowanie od połowy lutego. Jesienią i wiosną ciepło ze zbiornika 
buforowego (obszar pomarańczowy) znacząco przyczyniło się do pokrycia 
zapotrzebowania na ciepło w budynku. 
 

 
Rys. 32 Średnie temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych wahały się od 21 do 24 ° C. (Źródło: 
Sonnenhaus Institut) 
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Rys. 33 Uzysk ciepła i bilans cieplny budynku w 2011 roku (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
Przedstawione wyniki pomiarów pokazują obiektywnie: każdy dom słoneczny to 
indywidualny projekt. Wielkość ogrzewania słonecznego zależy od położenia 
geograficznego i od pogody. Ponadto ważną rolę odgrywają odpowiedni rok pogodowy 
i zachowania użytkowników, które zawsze mogą być różne.  Stąd duża rozpiętość w 
realnie uzyskanym stopniu pokrycia zapotrzebowania na ciepło z promieniowania 
słonecznego. Wszystkie te aspekty są niezbędne do starannego planowania.  
 
Dalsze dane i wyniki dotyczące opisywanego domu: 
 

• obliczeniowe roczne zapotrzebowanie na ciepło zgodnie z EnEV (w miejscu 
odniesienia): 8760 kWh / rok 

• Zmierzone zapotrzebowanie na ciepło (w miejscu lokalizacji budynku przy 
rzeczywistych temperaturach w pomieszczeniu): 5600 do 7300 kWh / rok 

• Zmierzone końcowe zapotrzebowanie na ciepło (zużycie paliwa): 2600 do 
4900 kWh / rok 

• Zmierzone zapotrzebowanie na pomocniczą energie elektryczną do zasilania 
pomp o wysokiej sprawności: 140 do 160 kWh / rok 

• Szczegółowe zapotrzebowanie na energię pierwotną (średnie, zmierzone): 4 
kWh / m²rok pokrycie zapotrzebowania na ciepło pozyskane z energii 
słonecznej symulowane dla średniego roku pogodowego: 63% 

• Zmierzone pokrycie zapotrzebowania na ciepło pozyskane z energii 
słonecznej: 66 do 75% < 

 
Domy słoneczne to koncepcja, która jest realizowana od kilku lat przede wszystkim na 
terenie Niemiec, Austrii. Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Brazylii, Indonezji, 
Wietnamu i ostatnio Czech. Początek idei domów słonecznych datuje się na 2004 rok.  
W tym roku zostało zrealizowane około 30 domów opartych o tę technologie, głownie 
na terenie Bawarii i Badenii Wirtembergii w Niemczech.  W 2010 roku domów 
słonecznych było już ponad 500, natomiast ich ilość pod koniec 2011 roku podobno 
przekroczyła już 1000 realizacji. Domy w tej technologii są budowane na terenie całych 
Niemiec, także na północy, czyli w obszarze klimatycznym, takim samym jak północna 
Polska.  Przykładem tego, może być realizacja budynku wielorodzinnego na 18 
mieszkań na północ od Flensburga, niedaleko granicy z Danią.  Jest to inwestycja, w 
której według założeń roczne zapotrzebowanie na ciepło w 75% pokryte jest z energii 
słonecznej, co z powodzeniem znalazło odzwierciedlenie w praktyce.   
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Obserwuje się coraz większe zainteresowanie technologią domów słonecznych dla 
inwestycji wielorodzinnych. Jak podaje Sonnenhaus – Institut, ponad 10% realizacji 
takich inwestycji w 2011 roku dotyczyło budynków z trzema lub więcej mieszkaniami. 
Jest to podyktowane przede wszystkim ekonomią. Koszty eksploatacyjne takiego 
budynku są znacznie niższe z uwagi na koszty ogrzewania, które stanowią duża część 
budżetu wydawanego na utrzymanie domu. 

 
Rys. 34 Koncepcja słonecznego domu wielorodzinnego w Harrislee 
              Źródło: B & O Gebäudetechnik przez Sonnenhaus – Institut 
 
Budynek został zrealizowany w Harrislee obok Flensburga. Ciepło jest pozyskiwane 
przez 384 m² kolektorów słonecznych i magazynowane w zasobniku wodnym o 
pojemności 66m³. Instalacja słoneczna pozwala na pokrycie zapotrzebowania na 
ciepło i ciepłą wodę użytkową mieszkańców w 75% energią pochodzącą z 
promieniowania słonecznego.   
 
Innym przykładem zrealizowanego domu słonecznego, jest obiekt we Freibergu, gdzie 
budynek o powierzchni ok. 135 m² został zaopatrzony w 69m² kolektorów słonecznych 
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oraz zasobnik ciepła o pojemności 28,7 m³ uzyskał wynik pokrycia zapotrzebowania 
na ciepło dzięki instalacji kolektorów słonecznych na poziomie 97%. Budynek był 
teoretycznie liczony na pokrycie ciepła przez promieniowanie słoneczne w 95%. 
Koszt budowy tego budynku we Freibergu wyniósł 225 000 EURO pod klucz. Ogólnie, 
koszty budowy takiego domu w Niemczech o tylko 10 – 15% drożej w porównaniu do 
rozwiązań konwencjonalnych. 
 
Idea domów słonecznych, jest z pewnością pewnym przełomem w podejściu do 
stosowania kolektorów słonecznych, które dotąd były prawie wyłącznie utożsamiane 
w zaopatrzeniem ciepłej wody użytkowej.  Przedstawienie rozwiązanie pokazuje, jak 
w wyniku zgrania architektury budynku, jego lokalizacji i dobrania odpowiedniej 
instalacji, można znacznie zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i mieć komfort 
niezależności energetycznej.  
 

 
Źródło: Zbiory własne autora 
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8. Dom słoneczny z punktu widzenia efektywności 
energetycznej 

 

 
 

Rys. 45. Schemat przepływu energii w domu słonecznym (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
Całkowita efektywność energetyczna ogrzewanych budynków jest wyrażona w 
zapotrzebowaniu na energię pierwotną (Qp), które uwzględnia również ocenę źródeł 
energii w ich pierwotnej postaci. 
Analiza nie obejmuje tzw. „energii szarej” (w bilansie ekologicznym) zawartej w 
materiałach wbudowanych. Jako forma energii, która została już oczyszczona i 
skorygowana o straty występujące poza granicami systemu budynku, energia 
końcowa (QE) jest bezpośrednio dostępna dla konsumenta w postaci paliwa i energii 
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elektrycznej. Po pomniejszeniu o straty z konwersji ciepła kocioł dostarcza podgrzaną 
wodę do zasobnika ciepła (użyteczna moc użyteczna generatora ciepła Qoutg). Ciepło 
pozyskane z energii słonecznej również jest do niego doprowadzane, co odpowiednio 
zmniejsza końcowe zużycie energii. Ciepło jest transportowane z zasobnika do 
odbiorników ciepła (krany z ciepłą wodą, powierzchnie grzewcze, wymienniki ciepła), 
gdzie jest dostępne jako energia użytkowa. Ciepło zmagazynowane w zasobnikach 
ciepła i przewodach instalacyjnych mają swój udział w ogrzewaniu pomieszczeń tylko 
wtedy, gdy znajdują się w izolowanej skorupie budynku. 
 
Zapotrzebowanie budynku na ciepło obliczane jest na podstawie bilansu strat (przez 
przenikanie przez przegrody zewnętrzne i wentylację) oraz wewnętrznych zysków 
ciepła (pasywne ciepło słoneczne dostarczane przez okna i ciepło odpadowe 
pochodzące od ludzi i urządzeń technicznych wewnątrz budynku). 
 
Zużycie ciepłej wody użytkowej można oszacować na poziomie 50 litrów na osobę 
przy temperaturze wody na wyjściu z kranu wynoszącej 45 ° C. Uwzględniono także 
podłączenie pralki i zmywarki do sieci ciepłej wody ogrzewanej energią słoneczną. W 
przypadku większych sieci instalacji rurowej (budynki mieszkalne) należy przestrzegać 
przepisów higienicznych. Straty w obiegu mogą mieć tutaj znaczący wpływ. Dlatego 
przy aranżacji pomieszczeń łazienkowych należy zadbać o jak najkrótsze trasy 
przebiegu instalacji wodnej. 
 
Dla lepszej porównywalności parametry energetyczne są odnoszone do ogrzewanej 
powierzchni budynku, co jest wyrażone słowem „szczegółowe”. Na przykład, zakłada 
się, że zużycie ciepłej wody w standardowej metodzie obliczeniowej EnEV wynosi 12,5 
kWh / m². Szczegółowe zapotrzebowanie na ciepło (qh), zwane również wskaźnikiem 
energetycznym, wynosi od 30 do 45 kWh / m²rok w typowych domach słonecznych 
(bez zainstalowanego systemu wentylacji) w zależności od standardu izolacji. 
Szczegółowe końcowe zapotrzebowanie na ciepło (qe), które jest w dużej mierze 
zależne od stopnia nasłonecznienia, wynosi od 0 do 40 kWh / m²rok, a szczegółowe 
zapotrzebowanie na energię pierwotną (qp) wynosi tylko od 5 do 15 kWh / m²rok. 
 
Efektywność energetyczna całego systemu grzewczego wraz z oceną nośników 
energii wyrażona jest w tzw. wielkość wydatku dla instalacji ep. Opisuje stosunek 
zużycia energii pierwotnej do energii użytecznej. 
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Rys. 46 Wielkość wydatku dla instalacji dla różnych systemów grzewczych (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
Zgodnie z zasadą „ten, kto zasieje energię, powinien pozyskiwać jej więcej”, tylko 
system grzewczy wykorzystujący energię odnawialną może osiągnąć wielkość 
wydatku dla instalacji poniżej 1. 
 
Wydajność źródła ciepła jest opisywana przez wielkość wydatków na generator ciepła 
jako stosunek ilości energii końcowej (wsad paliwa lub energii elektrycznej) do ilości 
uzyskanego ciepła. Nadal używany jest termin „roczny wskaźnik (stopień) 
wykorzystania”, który oznacza nic innego jak odwrócenie tego wskaźnika. W 
przypadku pomp ciepła mówi się w tym kontekście o „rocznym współczynniku 
wydajności” 
System kolektorów słonecznych w domu słonecznym może wytwarzać od 20 do 40 
razy więcej ciepła na kilowatogodzinę zużytej energii elektrycznej (dla pompy 
obiegowej) niż pompa ciepła zasilana z sieci elektrycznej: 
 

 
Rys. 47 Porównanie współczynnika wydajności rocznej w wypadku instalacji kolektorów słonecznych i 
pompy ciepła. (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
W tym wypadku, żeby być sprawiedliwym, należy podkreślić, że muszą być spełnione 
podstawowe warunki instalacji dla kolektorów słonecznych, tj. ich orientacja na 
południe i instalacja gwarantująca brak zacienienia przez cały rok. 
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8.1 Uzysk energii słonecznej i pokrycie słoneczne 
 
W domu słonecznym instalacja kolektorów słonecznych jest zaprojektowana na sezon 
grzewczy i dlatego jest przewymiarowana do pracy w lecie. Mniejsze obciążenie 
powoduje również większe, bezużyteczne straty ciepła w tym czasie. Dlatego roczny 
uzysk brutto kolektorów nie jest wystarczająco znaczącą ilością. Bardziej interesujący 
jest rzeczywisty, skorygowany o straty uzysk wykorzystywanego ciepła, który można 
sobie jaśniej wyobrazić jako oszczędność użytecznej energii słonecznej w porównaniu 
z konwencjonalnym systemem grzewczym jako instalacją odniesienia. Dzieląc przez 
stopień wykorzystania kotła (0,75 do 0,9 w zależności od typu kotła), otrzymujemy 
zaoszczędzoną lub zastąpioną energią słoneczną energię końcową (= energia paliwa). 
Ten rozmiar jest najbardziej interesujący dla użytkownika instalacji, ponieważ pokazuje 
efekt energetyczny i finansowy funkcjonowania instalacji kolektorów słonecznych. W 
odniesieniu do kosztów inwestycji jest to również ważna zmienna wejściowa dla 
ekonomicznych studiów wykonalności. 
 
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło z energii słonecznej ma zasadniczo mniejsze 
znaczenie praktyczne dla użytkownika instalacji, ale jako współczynnik jest bardziej 
ukierunkowany jako „czynnik sportowy”. Prawdopodobnie istnieją dwa powody tego, 
że standard domu słonecznego jest określony przez minimalny udział pokrycia 
zapotrzebowania na ciepło przez energie słoneczną wynoszący 50%, a całkowita 
samowystarczalność w pokryciu zapotrzebowania na ciepło (pokrycie 100%) jest 
powszechnie uważana za pożądany maksymalny cel. Różnorodność definicji i metod 
obliczania stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło z energii słonecznej okazuje 
się problematyczna i utrudnia uczciwą konkurencję między systemami. Zależność 
między rocznymi dopływami energii z instalacji słonecznej a dodatkowym 
ogrzewaniem zasobnika ciepła jest nadal powszechna  
 
[SD = Sol / (Sol + Saux)].  
 
Prowadzi to do pewnego zamazywania wyników, ponieważ związane z energią 
słoneczną, niezdatne do użytku straty ciepła, które występują szczególnie w lecie, są 
w niewłaściwy sposób jednostronnie przypisywane do uzysku energii słonecznej. 
Bardziej wiarygodne jest zestawienie wyżej wymienionego końcowego zużycia energii 
zastępowanej energią słoneczną w stosunku do końcowego zużycia energii w 
systemie odniesienia (bez energii słonecznej). Obliczony w ten sposób „wskaźnik 
pokrycia netto” jest również określany jako proporcjonalne oszczędności energii:  
 
fsav = (QE, ref - QE) / QE, ref  
 
(gdzie: QE = energia końcowa układu z instalacją słoneczną; QE, ref = energia 
końcowa układu odniesienia bez instalacji słonecznej). 
 
W symulacji słonecznej stosowana jest podwójna symulacja z wystarczającą 
dokładnością: pompa obsługująca instalację słoneczną pozostaje włączona w 
pierwszym przejściu, a zostaje wyłączona w drugim. Końcowe zużycie energii jest 
następnie porównywane i przedstawiane względem siebie. 
Im większa instalacja słoneczna, tym więcej energii jest oszczędzane. Jednak wzrost 
tego świadczenia nie rośnie liniowo, ale zgodnie z „prawem malejącego uzysku 
końcowego”. Ze względu na mniejsze wykorzystanie instalacji słonecznej zbiera się 
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mniej energii przy wyższym stopniu pokrycia na metr kwadratowy powierzchni 
kolektorów. Pokrycie słoneczne i określony uzysk użyteczny energii słonecznej są 
antycykliczne, jak pokazano na poniższym wykresie: 
 

 
 
Rys. 48. Pokrycie słoneczne i określony uzysk użyteczny energii słonecznej na przykładzie trzech 
budynków (Źródło: Sonnenhaus Institut) 
 
Trzy domy jednorodzinne tej samej wielkości (ok. 160 m² powierzchni mieszkalnej, 4-
osobowe gospodarstwo domowe) o różnych standardach energetycznych 
(zapotrzebowanie na ciepło wg. HWB), idealne nachylenie kolektora na południe, 
umiarkowane położenie klimatyczne w Niemczech (np. Würzburg) 
 
Przykład odczytu: 35 m2 powierzchni kolektora brutto> pojemność cieplna magazynu 
około 35 x 150 = 5250 l 
 

• Dom o zapotrzebowaniu na ciepło 9000 kWh / a (dom w klasie energetycznej 
70) 

• pokrycie ciepłem słonecznym SD = 60% (= względne oszczędności energii) 
• Określone oszczędności energii końcowej: 270 kWh / m²rok 
• Całkowita oszczędność energii końcowej: 270 x 35 m² = 9450 kWh 

 
8.2 Ekobilans i „szara energia” 

 
Zapotrzebowanie na energię w wypadku nowo wznoszonych budynków zaostrza się 
w zawrotnym tempie. Za kilka lat będzie można mówić tylko o „budynkach 
okołozeroenergetycznych” do standardów „budynków plusenergetycznych”. Tak jak 
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poprzednio, brane jest pod uwagę tylko zużycie energii potrzebnej do eksploatacji 
budynku, tj. do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i energii 
elektrycznej zużywanej w gospodarstwie domowym. Ale co z „szarą” energią, która 
jest w strukturze budynku i technologii budowlanej podczas budowy i późniejszej 
konserwacji? Według różnych badań nie dominuje ona w tradycyjnych domach w 
porównaniu z energią zużywana w trakcie zwykłej eksploatacji budynku. Jednak jej 
znaczenie wzrasta się w przypadku szczególnie energooszczędnych budynków, 
których minimalnego zapotrzebowania na energię pierwotną nie można ostatecznie 
zrealizować bez znacznie większego wkładu materiałowego (w przypadku materiałów 
izolacyjnych, systemów wentylacyjnych, instalacji słonecznych itp.). Budownictwo 
słoneczne nie byłoby spójne i wiarygodne bez całościowego uwzględnienia tych 
podstawowych problemów. Stworzenie oceny cyklu życia budynku jest oczywiście 
bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem. W tym wypadku bada się potencjalny 
wpływ zainstalowanych produktów na środowisko w całym ich cyklu życia, od produkcji 
po transport, instalację, konserwację, odnawianie do utylizacji. Całkowita ocena jest 
niezwykle trudna i ostatecznie zależy od sensownego określenia granic systemu. W 
badaniach naukowych nad bilansem ekologicznym budynków ogranicza się zwykle do 
bilansu zużycia energii pierwotnej. Nakłady energetyczne na budowę oraz wszystkie 
środki konserwacji i wymiany w okresie użytkowania są sumowane i odnoszone do 
okresu użytkowania budynku i obszaru odniesienia energii. Skutkuje to średnim 
rocznym zapotrzebowaniem na energię szarą, które można ustawić w odniesieniu do 
rocznego zapotrzebowania na energię potrzebną w trakcie eksploatacji budynku 
(ogrzewanie, ciepła woda, urządzenia techniczne). 
W ogólnej ocenie ekologicznej instalacji słonecznych uzyskana energia użytkowa 
odgrywa również rolę po stronie „ma”. Powinna mieć znacznie wyższy wkład niż wkład 
energii nieodnawialnej (energia szara + energia potrzebna do eksploatacji).  
Parametrami tego są współczynnik uzysku lub czas zwrotu energii, znany również jako 
„energetyczny okres amortyzacji”. Zgodnie z aktualnymi badaniami w przypadku 
zwykłych słonecznych instalacji grzewczych jest to około 3 do 4 lat. Jednak może 
wzrosnąć nawet do 10 lat w przypadku przewymiarowanych systemów o wysokim 
stopniu pokrycia zapotrzebowania na ciepło, które generują tylko stosunkowo niski 
uzysk użytkowy. Ponieważ można założyć, że żywotność dla najważniejszych i 
największych komponentów instalacji słonecznych (kolektory, zbiorniki, rury) wynosi 
ponad 30 lat, bilans ekologiczny dużych słonecznych instalacji grzewczych jest nadal 
wyraźnie dodatni. Pokazuje jednak również, że stopień pokrycia zapotrzebowania na 
ciepło energią słoneczną nie jest odpowiednim parametrem oceny ekologicznej. 
Ważniejsza dla równowagi ekologicznej jest powiązana z kosztami materiałów 
oszczędność związana z energią słoneczną. Z jednej strony wzrasta wraz z 
wykorzystaniem i wydajnością systemu. Z drugiej strony wyzwaniem przyszłości jest 
opracowanie i wdrożenie do użytku materiałów o znacznie niższej zawartości energii 
pierwotnej niż na przykład w przypadku aluminium, miedzi lub stali nierdzewnej. 
Odnosi się to również ogólnie do elementów i wszelkiego rodzaju materiałów 
budowlanych, przy czym ich żywotność oczywiście również odgrywa główną rolę. Z 
punktu widzenia projektanta minimum zastosowanej podstawowej wiedzy na temat 
wartości energetycznej materiałów budowlanych oraz intuicyjny dobór materiałów 
„naturalnych” (wszędzie tam, gdzie taka alternatywa jest dostępna) to ważny pierwszy 
krok we właściwym kierunku. „Pożeracze energii” to głównie metale i spienione 
materiały izolacyjne (niektóre z nich są również toksyczne). Solidna konstrukcja 
zawiera około 20 do 30% więcej szarej energii niż lekka konstrukcja z ekologicznymi 
materiałami izolacyjnymi ze względu na większą gęstość materiału. Jeśli posiada 
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większą żywotność, może się to częściowo kompensować. W istniejących budynkach 
często pojawia się pytanie, czy należy je wyremontować, czy też rozebrać i 
odbudować. Z reguły konserwacja i renowacja istniejącego budynku jest znacznie 
bardziej przyjazna środowisku. 
 

 
 
Fot. Źródło: materiały własne 


