OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przegrody budowlane.
W obliczeniach cieplnych przyjto konstrukcje przegród wg czci architektonicznej.
Poniej zestawiono współczynniki przenikania przegród istotnych dla oblicze cieplnych.
Przegroda

2

Opis

Wsp. U [W/m ·K]

STR2

Strop midzykondygnacyjny

0,156

STR1

Strop midzykondygnacyjny

0,265

SC5

ciana konstr. zew. ocieplona

0,250

SC4

ciana konstr. zew. ocieplona

0,110

SC3

ciana działowa

1,475

SC2

ciana konstr. wew.

0,269

SC1

ciana konstr. zew. ocieplona

0,158

PG1

Podłoga na gruncie

0,139

PDS1

Podsufitka poddasze

0,127

D1
O
DZ
DW2

Dach ocieplony
Okno (wietlik) zewntrzne
Drzwi zewntrzne
Drzwi wewntrzne

0,129
1,160
1,100
1,700

DW

Drzwi wewntrzne

2,000

2. Straty ciepła i zapotrzebowanie ciepła budynku.
współczynniki strat ciepła:
- współczynnik straty ciepła przez przenikanie HT,e:
- współczynnik starty ciepła na wentylacj HV,bud:
- sumaryczny współczynnik strat ciepła Hbud:
straty ciepła budynku:
- sumaryczna strata ciepła budynku T:
- strata ciepła na wentylacj minimaln V,min:
- strata ciepła przez infiltracj V,inf:
- sumaryczna strata ciepła na wentylacj V:
zapotrzebowanie ciepła budynku:
- sumaryczna strata ciepła netto/budynku netto:
własnoĞci budynku:
- współczynnik pow. zapotrzebowania ciepła:
- współczynnik kub. zapotrzebowania ciepła:
- powierzchnia oddajca ciepło:

210 W/K
144 W/K
354 W/K
7 924 W
5 033 W
938 W
5 971 W
13 895 W
48,2 W/m2
16,4 W/m3
808,2 m2

3. Wyniki SZE dla budynku.
Zapotrzebowanie na energi netto do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
uytkowej w sezonie stand. wynosi 57,87 + 25,00 GJ/rok (16 076 + 6 944 kWh/rok).
wska niki dla budynku:
- współczynnik pow. zapotrzebowania ciepła:
- współczynnik kub. zapotrzebowania ciepła:
- współczynnik SZE powierzchniowy:
- współczynnik SZE kubaturowy:
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48,2 W/m2
16,4 W/m3
55,8 kWh/m2·rok
19,0 kWh/m3·rok
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0,31 m-1

- współczynnik A/V:

4. Wska niki sprawnoci systemu.
Ğr. sezonowa całkowita spr. systemu ogrzewania budynku ȘH,tot:
składowe redniej sezonowej całkowitej sprawnoci:
- r. sezonowa spr. wytworzenia nonika ciepła H,g:
- r. sezonowa spr. akumulacji ciepła w el. poj. syst. grzewczego H,s:
- r. sezonowa spr. transportu nonika ciepła w syst. grzewczym H,d:
- r. sezonowa spr. regulacji i wykorzystania ciepła w syst. grzewczym H,e:

0,81

Ğr. sezonowa całkowita spr. układu przygotowania c.w.u. ȘW,tot:
składowe redniej sezonowej całkowitej sprawnoci:
- r. sezonowa spr. wytworzenia nonika ciepła W,g:
- r. sezonowa spr. akumulacji ciepła w el. poj. układu c.w.u. W,s:
- r. sezonowa spr. transportu ciepłej wody w obrbie budynku W,d:
- r. sezonowa spr. wykorzystania ciepła W,e:

0,43

0,91
1,00
0,96
0,93

0,85
0,85
0,60
1,00

4. Jednostkowa wielko emisji CO2
Wielko emisji CO2 pochodzca z procesu spalania paliw przez system grzewczy:
4,00 t CO2/rok.
Wielko emisji CO2 pochodzca z procesu spalania paliw przez system przygotowania
c.w.u.:
3,24 t CO2/rok

5. Wska niki EP i EK.
EP - budynek oceniany
100,1 kWh/(m 2·rok)
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Zapotrzebowanie na energi pierwotn (EP) 100,1 kWh/(rok*m2)
Zapotrzebowanie na energi pierwotn (EP) budynek wg WT 2014 120 kWh/(rok*m2)
Zapotrzebowanie na energi kocow (EK) 89,2 kWh/(rok*m2)
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