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WPROWADZENIE
W celu ułatwienia komunikacji między ludźmi w Instytucie Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) opracowano prostą
metodę oceny budynku oraz źródła ciepła pracującego na jego potrzeby. Jest to prosty i łatwy do interpretacji system
opracowanych klas oraz oznakowania budynków. System ten umożliwia łatwą ocenę i wzajemne porównywanie
budynków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dokumentami potwierdzającymi jakość budynku są
certyfikaty oraz znaki jakości PreQurs.
Podstawy certyfikacji
Prostota tych certyfikatów polega na tym, że budynek oceniany pod względem niskiej i ogólnej emisji umownie
„przykrywa się kloszem” i określa się masę zanieczyszczeń, która zostanie wytworzona w ciągu roku przy produkcji
ciepła na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wynik otrzymany w rocznym bilansie
budynku porównuje się do masy zanieczyszczeń jaka została wytworzona przez budynek referencyjny (znajdujący
się również pod kloszem) wyposażony w kotłownię węglową lub olejową (fig. 1).

Fig. 1. Budynki oceniane pod względem niskiej emisji w odniesieniu do budynku referencyjnego wyposażonego w kotłownię węglową

W Polsce najczęściej porównuje się budynek oceniany do budynku referencyjnego wyposażonego w kotłownię węglową. W krajach gdzie
węgiel nie jest już praktycznie od wielu lat używany, budynek oceniany porównuje się do budynku referencyjnego wyposażonego w
kotłownię na lekki olej opałowy.

Na tej podstawie oceniany jest budynek i jego źródło energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła, tj. o ile
procent (stopień redukcji S ) lub ile razy (krotność redukcji K ) mniej lub więcej wyemitował on zanieczyszczeń do
powietrza w ciągu roku w porównaniu do budynku referencyjnego. Jeden z certyfikatów dotyczy niskiej emisji, w

którym oceniana jest całkowita emisja pyłów zawieszonych (TSP) oraz benzo(a)pirenu (B(a)P). Oceniana jest także
emisja dwutlenku węgla (CO2 ), który nie jest niebezpieczny, ale stanowi gaz cieplarniany. Drugi z certyfikatów,
dotyczący ogólnej emisji, zawiera ocenę całkowitej emisji pyłu zawieszonego (TSP) i benzo(a)pirenu (B(a)P)
Dodatkowo oceniana jest także emisja dwutlenku węgla (CO2), dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) oraz
tlenku węgla (CO). Certyfikaty PreQurs występują zatem parami. Na tej podstawie przyznaje się klasy i znaki jakości
budynków ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza.
Rozpatrzmy budynek wielorodzinny zasilany z kotłowni węglowej, który w ramach termomodernizacji zostanie
przyłączony do ciepła systemowego (sieci ciepłowniczej). W analogiczny sposób możemy rozpatrzyć budynek
zasilany z kotłowni olejowej.

Ocena budynku w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W przypadki oceny niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza (patrz przykład budynku zasilanego z sieci
ciepłowniczej fig. 1.) wyznaczenie krotności Knj zanieczyszczeń dowolnej substancji szkodliwej “j” emitowanej do
powietrza obliczane jest według poniższej zależności:
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- masa zanieczyszczenia “j” wyemitowana przez referencyjny budynek z kotłownią węglową
(w analizowanym budynku emisja pyłu zawieszonego TSP wynosi m2TSP = 58,87 kg/rok),
- masa zanieczyszczenia “j” wyemitowana przez ciepłownię na potrzeby ocenianego budynku
z uwzględnieniem sprawności przesyłania ciepła (w analizowanym budynku po przyłączeniu do ciepła
systemowego jego emisja pośrednia pyłu zawieszonego wynosi m3TSP = 5,08 kg/rok),
- współczynnik regulujący; x = 1 gdy m2j > m3j oraz x = -1 gdy m2j < m3j (przy tym budynku x = 1).

Zależność ta obowiązuje, gdy wysokość komina ciepłowni od poziomu gruntu h jest niższa od tzw. wysokości
granicznej hgr. W przypadku gdy wysokość komina h jest równa lub wyższa od wysokości granicznej hgr przyjmuje
się krotność redukcji Knj > 1000 i na tej podstawie przyznaje się klasę redukcji „NO SMOG”. Wysokość graniczną w
tym przypadku przyjęto na poziomie hgr = 35 m. W przypadku danych jak wyżej krotność redukcji niskiej emisji
pyłu TSP wyniesie:
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W sytuacji gdyby wysokość komina wynosiła h < 35 m przyznano by klasę redukcji niskiej emisji typu B - na
podstawie klasyfikacji wyszególnionej w tabeli nr 1, co jest równoznaczne z przyznaniem znaku „LOW SMOG” na
szarym polu (tabela 1). W przypadku gdy wysokość komina spełni warunek h > 35 m wówczas taki wylot komina
zalicza się już do wysokiej emisji. W takiej sytuacji przyznaje się wskaźnik redukcji „NO” tj. “NO EMISSION” (fig. 2)
i w zależności od udziału bezemisyjnej energii OZE przyznano by zgodnie z klasyfikacją wyszególnioną w tabeli nr 1
odpowiednią klasę redukcji „A” lub wyżej.

Ocena budynku w zakresie ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W przypadki oceny redukcji ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza (patrz przykład budynku zasilanego z sieci
ciepłowniczej fig. 1) wyznaczenie krotności Koj zanieczyszczeń dowolnej substancji szkodliwej “j” do powietrza
obliczane jest według poniższej zależności:
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gdzie dodatkowo:
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- masa zanieczyszczenia “j” wyemitowana przez krajowy system energetyczny na wytworzenie energii
elektrycznej niezbędnej do pracy kotłowni węglowej w budynku referencyjnym (m5TSP = 0,073 kg/rok),

m4j

- masa zanieczyszczenia “j” wyemitowana przez krajowy system energetyczny na wytworzenie energii
elektrycznej niezbędnej do pracy ciepłowni na potrzeby ocenianego budynku z uwzględnieniem
transportu ciepła (m4TSP = 0,047 kg/rok).

Po podstawieniu danych krotność ogólnej redukcji pyłu TSP do powietrza w przypadku analizowanego budynku
wyniesie:
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Na tej podstawie przyznaje się w przypadku pyłu zawieszonego TSP (zgodnie z tabelą nr 1) klasę redukcji ogólnej
emisji typu B. Na certyfikacie poświadczającym jakość budynku ze względu na ogólną emisję umieszcza się również
uzyskany znak budynku ze względu na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Tabela 2. Wyszczególnienie krotności i stopni redukcji oraz klas znaków niskiej emisji ocenianego budynku oraz nazewnictwa w porównaniu
z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię olejową

W oparciu o analogiczne obliczenia jak wyżej wyznaczono krotności redukcji pozostałych zanieczyszczeń oraz
wydano certyfikaty PreQurs w zakresie niskiej i ogólnej emisji budynku do powietrza jak niżej (fig. 2). Na certyfikacie
ogólnej emisji uwidoczniony jest także znak „NO SMOG” uzyskany przez budynek w zakresie oceny niskiej emisji.

Fig. 2. Przykład certyfikatów PreQurs budynku w zakresie niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza

Instytucją uprawnioną do certyfikacji budynków jest nowo powstały Instytut Emisji Zanieczyszczeń Budynków „ICEB" z siedzibą w Krakowie. Przyjęta klasyfikacja stopnia redukcji i krotności redukcji zanieczyszczeń do powietrza
jest pomysłem autorskim i z tego powodu jest zastrzeżona. Świadectwa sporządzane na podstawie przyjętej
klasyfikacji (lub podobnej) mogą być wydawane wyłącznie w porozumieniu z Instytutem Certyfikacji Emisji
Budynków (ICEB) w Krakowie.

Realizowane programy promocji.

W ramach prac ICEB opracowano kilka programów edukacyjno-promocyjnych, których celem jest eliminacja zjawiska
smogu oraz poprawa jakości powietrza
Niektóre z nich:


Program Promocji Ciepła Systemowego

Jest to program opracowany wspólnie z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. W jego zakresie jest certyfikacja
ciepła systemowego u wybranych dostawców pod kątem likwidacji smogu zgodnie z systemem opracowanym przez
ICEB (rys. 2) oraz etykietowanie budynków znakami serii NO SMOG (tab. 2, rys. 3)

Fig. 3. Przykłady oznakowania zewnętrznego budynków zasilanych certyfikowanym ciepłem systemowym

Do tego programem przystąpiło kilkudziesięciu dostawców ciepła systemowego na terenie całej Polski.



Program Promocji Bezemisyjnych Urządzeń Grzewczych

Jest to program opracowany przez ICEB, do którego przystąpił na dzień dzisiejszy SPIUG oraz inni dostawcy pomp
ciepła, nie będący stowarzyszeni w SPIUG. Program ten może być również wykorzystany do promocji kotłów
elektrycznych.



Program Promocji Urządzeń Grzewczych o Nieznacznej Emisji

Jest to program opracowany przez ICEB, do którego przystąpił na dzień dzisiejszy SPIUG oraz inni dostawcy kotłów
gazowych i olejowych, nie będący w stowarzyszeniu w SPIUG.



Program Promocji Urządzeń Grzewczych o Małej Emisji

Jest to program opracowany przez ICEB, do którego przystąpił na dzień dzisiejszy SPIUG oraz inni dostawcy kotłów
na biomasę najwyższej generacji, nie będący w stowarzyszeniu SPIUG.

W ramach tych programów certyfikat otrzymuje dostawca urządzeń. Uprawnieni instalatorzy mają obowiązek
oznaczania budynków analogicznymi znakami jak wyżej (rys. 3). Kopie certyfikatów moga być wydane
użytkownikowi budynku na uzgodnionych pomiędzy stronami warunkach.

