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1. Wstęp 

1.1 Streszczenie polskie 

Praca badawcza pt. „Cyfrowe metody wspomagania projektowania architektonicznego, 

a analiza śladu węglowego budynków” dotyczy aktualnego dziś zagadnienia kształtowania 

architektury zrównoważonej i neutralnej klimatycznie.  

W części teoretycznej autor, poprzez badania literaturowe, analizuje problematykę 

śladu węglowego i zmian klimatu w kontekście projektowania architektonicznego. Opisana 

zostaje metoda oceny śladu węglowego budynków oparta o analizę poszczególnych decyzji 

projektowych wpływających na jego poziom. Poszczególne decyzje projektowe zostają 

omówione i przeanalizowane na podstawie własnych doświadczeń autora i przeprowadzonych 

badań. Następnie autor przedstawia metody wspomagania zintegrowanego procesu 

projektowego, które opierają się na zastosowaniu algorytmów oraz uczenia maszynowego,  

w kontekście wykorzystania ich do obniżenia śladu węglowego budynku podczas 

projektowania. W części eksperymentalnej autor przeprowadza szereg badań, które mają na 

celu stworzenie narzędzia wspomagającego proces projektowy architekta pod kątem 

optymalizacji śladu węglowego projektowanego budynku. W kolejnych eksperymentach autor 

szuka sposobów pozwalających na coraz większą automatyzację i przyspieszenie procesu 

optymalizacji śladu węglowego projektowanego budynku. Wśród analizowanych metod 

znajdują się arkusze kalkulacyjne, algorytmy genetyczne oraz uczenie maszynowe. Autor 

opiera finalne narzędzie o zastosowanie uczenia maszynowego, które daje możliwość 

szacowania wyniku bez przeprowadzania symulacji. Dzięki temu opracowana zostaje metoda, 

która pozwala na przewidzenie śladu węglowego budynku już na wczesnym, koncepcyjnym 

etapie procesu projektowego. Autor przeprowadza także pełny proces przygotowania takiego 

narzędzia - od stworzenia struktury sieci neuronowej, poprzez przeprowadzenie własnych 

symulacji w celu przygotowania zestawu danych treningowych, następnie poprzez proces 

szkolenia modelu uczenia maszynowego, aż do wykorzystania wytrenowanego modelu  

w procesie predykcji wyniku i zastosowania w przykładowym procesie projektowym.  

W końcowej części pracy przedstawiony jest zapis testu opracowanego narzędzia na 

przykładzie przeprowadzonej optymalizacji śladu węglowego projektu koncepcyjnego 

budynku. Dysertacja zakończona jest podsumowaniem oraz wnioskami opisującymi korzyści 

ze stosowania cyfrowych narzędzi wspomagających projektowanie. 
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1.2 Abstract 

The dissertation entitled "Digital methods of supporting architectural design process - 

and the analysis of the carbon footprint of buildings" concerns the current issues of shaping 

sustainable and climate-neutral architecture. 

In the theoretical part, the author, through literature research, analyzes the issues of 

carbon footprint and climate change in the context of architectural design. A method of 

assessing the carbon footprint of buildings is described, based on the analysis of individual 

design decisions affecting its level. Individual design decisions are discussed and analyzed on 

the basis of the author's own experience and conducted research. Next, the author presents 

methods of supporting the integrated design process, which are based on the use of algorithms 

and machine learning, in the context of using them to reduce the carbon footprint of a building 

during the design process. In the experimental part, the author conducts a series of studies aimed 

at creating a tool supporting the architect's design process in terms of optimizing the carbon 

footprint of the designed building. In subsequent experiments, the author looks for ways to 

increasingly automate and accelerate the process of optimizing the carbon footprint of the 

designed building. The methods analyzed include spreadsheets, genetic algorithms and machine 

learning. The author bases the final tool on the use of machine learning, which makes it possible 

to estimate the result without conducting simulations. As a result, a method is developed that 

allows to predict the carbon footprint of a building at an early, conceptual stage of the design 

process. The author also carries out the full process of preparing such a tool - from creating  

a neural network architecture, through conducting own simulations to prepare a set of training 

data, then through the process of training the machine learning model, to using the trained model 

in the process of predicting the result and using it in an exemplary design process. The final 

part of the work presents the test record of the developed tool on the example of a conceptual 

design and the optimization of the carbon footprint of the building. The dissertation ends with 

a summary and conclusions describing the benefits of using digital design tools. 
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2. Wprowadzenie 

2.1 Uzasadnienie wyboru tematu 

Praca badawcza pt. „Cyfrowe metody wspomagania projektowania architektonicznego, 

a analiza śladu węglowego budynków” dotyczy aktualnej dziś problematyki kształtowania 

architektury zrównoważonej i neutralnej klimatycznie. Przeciwdziałanie skutkom 

antropogenicznego oddziaływania na środowisko stanowi współcześnie jedno z zagadnień 

pracy projektowej urbanistów i architektów. Istotnym aspektem architektury prośrodowiskowej 

jest redukcja śladu węglowego budynków. Intensywny rozwój tego tematu związany jest  

z poszerzającą się wiedzą oraz świadomością architektów, a także z nowymi umiejętnościami 

wykorzystania narzędzi cyfrowych. Architekci, wspierani przez specjalistów z wielu dziedzin 

nauki, są dziś w stanie tworzyć innowacyjne rozwiązania będące odpowiedzią na zagadnienie 

redukcji wpływu architektury na środowisko.  Opracowanie metod umożliwiających między 

innymi optymalizację śladu węglowego budynków jest również istotne w kontekście spełnienia  

podnoszących się wytycznych światowych, unijnych i krajowych. 

Rozwój gospodarczy (przyrost produktu krajowego brutto), oraz procesy urbanizacji 

(współczynnik urbanizacji) korelują ze wzrostem zapotrzebowania energii i zasobów 

(Popkiewicz 2015). Raport Klubu Rzymskiego - w pracy pod tytułem „Granice Wzrostu” 

(Meadows i inni 1973), opisał model rozwoju wykładniczego - czyli coraz bardziej 

przyspieszającej, samonapędzającej się konsumpcji zasobów i emisji zanieczyszczeń. Jest to 

rozwinięcie statycznej teorii zasobów Thomasa Malthusa (Malthus 1798), która opisywała 

model gospodarczy i społeczny świata przed rewolucją przemysłową, opierający się na 

założeniu stałej liczby zasobów naturalnych dostępnych do eksploatacji, których ilość może się 

zmienić zależnie od decyzji człowieka (Ryńska 2006). W oryginalnej pracy Malthusa problem 

ten został przedstawiony na przykładzie produkcji rolnej. W tej koncepcji, zwiększająca się 

liczba ludności przy stałej podaży dostępnej ziemi uprawnej powoduje spadek wydajności 

pracy w rolnictwie i następnie kryzys. Kontrpropozycją była dynamiczna teoria zasobów 

Davida Ricarda, w której nowe zasoby pojawiają się wraz z rozwojem wiedzy ludzkiej (Ryńska 

2006). Wraz z upływem czasu okazało się, że rozwój technologiczny, a przede wszystkim nowe 

źródła energii w postaci paliw kopalnych, otworzyły nieznane dotąd możliwości. Przemiany te, 

związane z przejściem od gospodarki opartej na rolnictwie do opierającej się głównie na 

produkcji fabrycznej na dużą skalę, nazwane zostały Rewolucją Przemysłową. Przełożyło się 

to na intensywną eksploatację  paliw kopalnych. Nowe osiągnięcia w różnych dziedzinach 
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nauki, takie jak produkcja nawozów sztucznych, czy wynalezienie antybiotyków, wpłynęły, 

wbrew przewidywaniom Malthusa, na znaczny przyrost ludności. Rozpoczął się czas 

wykładniczego rozwoju gospodarczego.  

 

Ilustracja 1. Wzrost wykładniczy na przykładzie gospodarki i emisji zanieczyszczeń - skala różna 
(opracowanie własne na podstawie Skeptical Science b.d.) 

W związku z tym, uzasadniona stała się ponowna analiza produkcji, konsumpcji, zużycia 

energii, spalania paliw kopalnych i emisji gazów cieplarnianych. Wnioski z analiz zostały ujęte 

w Raporcie Klubu  Rzymskiego, zawierającym opis modeli matematycznych analizujących  

5 wskaźników (produkcję przemysłową per capita, populację, żywność per capita, 

nieodnawialne zasoby naturalne i zanieczyszczenie środowiska) oraz 3 scenariusze rozwoju 

gospodarczego. (Meadows i inni 1972) Trendy wzrostowe utrzymały się w następnych latach, 

ukazując przewidziany wzrost wykładniczy.  W powiązaniu ze zwiększeniem zużycia 

wszelkich zasobów oraz energii - nastąpiło także znaczne zwiększenie emitowanych 

zanieczyszczeń (ilustracja 1). 
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„Jeśli obecne trendy wzrostowe światowej populacji, industrializacji, zanieczyszczenia, 

produkcji żywności i zużycia zasobów zostaną utrzymane to w ciągu najbliższych stu lat 

osiągnięte zostaną granice wzrostu tej planety.” 

  — The Limits To Growth, 1972, str. 32 

 
Ilustracja 2. Zużycie energii (rycina górna) i emisje CO2 (rycina dolna) w stosunku do produktu 
krajowego brutto w 2015 roku - mierzone dolarami 2011 (opracowanie własne na podstawie Global 
Change Data Lab b.d.) 
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Korelacja pomiędzy wzrostem produktu krajowego brutto (rozwojem gospodarczym), 

a emisją dwutlenku węgla występuje już od czasów rewolucji przemysłowej (ilustracja 2). 

Jednak w ostatnich latach pojawiło się w gospodarce nowe zjawisko, określane angielskim 

zwrotem „decoupling”, oznaczające rozdzielenie się tych dwóch procesów (wzrostu rozwoju 

gospodarczego i emisji gazów cieplarnianych), dotąd zmieniających swoje wartości w sposób 

analogiczny (Jeszke 2018). Ilustracja 3 prezentuje zjawisko decouplingu na przykładzie kilku 

krajów (w tym Polski). Widoczny jest początkowy wzrost pod koniec XIX wieku, następnie 

stagnacja i w końcu spadek, który rozpoczyna się pod koniec XX wieku. 

 

Ilustracja 3. Emisje gazów cieplarnianych (w kg CO2) a produkt krajowy brutto (w dolarach 2011) w 
różnych krajach w latach 1870-2016 (opracowanie własne na podstawie Global Change Data Lab b.d.) 

Wzrostowi wykładniczemu przeciwstawia się odmienny model – rozwój 

zrównoważony. Termin ten został po raz pierwszy zdefiniowany w raporcie opublikowanym 

przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju w 1987 roku.  (Brundtland i inni 1987). 

Komisja została utworzona w 1983 roku przez Gro Harlem Brundtland, norweską polityk. 

Raport komisji został zatytułowany „Nasza Wspólna Przyszłość” [„Our Common Future” - 

ang.].  W powiązaniu z działalnością Komisji zorganizowany został Szczyt Ziemi w Rio de 

Janeiro (1992), podczas którego utworzono Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych  

w sprawie zmian klimatu. Dokument nie zawierał jednak wiążących nakazów dotyczących 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Uzupełnieniem konwencji był Protokół z Kioto - 

międzynarodowy traktat wynegocjowany w 1997 roku . Traktat wszedł w życie w lutym 2005 

roku i dotyczył przede wszystkim działań dążących do ograniczenia zmian klimatu. Szczyt 
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klimatyczny COP21 w Paryżu w 2015 roku zakończył się z kolei zawarciem przez 195 krajów 

„porozumienia paryskiego” (którego sygnatariuszem jest również Polska) w sprawie 

przeciwdziałania zmianom klimatu. Podstawowym celem porozumienia jest ograniczenie 

wzrostu średniej temperatury na świecie do 2°C ponad poziom przedindustrialny oraz dołożenie 

wszelkich starań aby do roku 2050 ten wzrost ograniczyć do 1,5°C. Aby to osiągnąć, należy 

zredukować emisje gazów cieplarnianych do zera. Uzasadnia to konieczność podejmowania 

działań redukujących ślad węglowy. Ze względu na fakt, że sektor budowlany odpowiada 

obecnie za około 38% światowych emisji dwutlenku węgla (UNEP 2020), kluczowe jest 

wprowadzenie zmian w sposobie kształtowania nowych budynków. Tym samym istotnym 

zagadnieniem staje się zdefiniowanie na nowo procesu projektowego oraz zapewnienie 

projektantom wiedzy i narzędzi projektowych pozwalających na obniżenie śladu węglowego 

projektowanych budynków. Stanowi to uzasadnienie dla podjętej pracy badawczej. 

2.2 Cele Pracy 

Głównym celem pracy badawczej jest analiza  procesy optymalizacji i redukcji śladu 

węglowego poprzez zastosowanie cyfrowych metod wspomagania projektowania 

architektonicznego w procesie decyzyjnym projektowania architektonicznego. Celem pracy 

jest również opracowanie własnego narzędzia komputerowego, które może wspierać proces 

projektowy architekta, w celu obniżenia śladu węglowego projektowanych i realizowanych 

budynków.  

2.3 Tezy Pracy 

- W zintegrowanym projektowaniu architektonicznym możliwe jest sformułowanie decyzji 

projektowych, które wpływają na ślad węglowy realizowanych budynków. 

- Zastosowanie cyfrowych metod wspomagania projektowania umożliwi redukcję śladu 

węglowego projektowanego budynku o co najmniej 10%, w porównaniu do projektu 

realizowanego bez wykorzystania narzędzia. 

- Wykorzystanie metod opartych na algorytmach uczenia maszynowego pozwala na stworzenie 

narzędzi pomagających obniżyć ślad węglowy budynku mających zastosowanie na wczesnym 

etapie procesu projektowego.  
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2.4 Zakres Pracy 

Praca badawcza została podzielona na 3 części. W pierwszej części opracowania 

przedstawiono stan badań związanych z projektowaniem zrównoważonych budynków,  

z ukierunkowaniem na problematykę śladu węglowego, sposobów jego obliczania, a także 

metod komputerowych, wspomagających proces projektowy. Przeanalizowano również 

poszczególne decyzje projektowe mające wpływ na ślad węglowy budynku. W drugiej części 

autor przeprowadza szereg badań, które mają na celu stworzenie narzędzia wspomagającego 

proces projektowy architekta pod kątem optymalizacji śladu węglowego projektowanego 

budynku. W kolejnych eksperymentach autor szuka sposobów pozwalających na coraz większą 

automatyzację i przyspieszenie tego procesu. Trzecia część jest podsumowaniem oraz 

wnioskami opisującymi korzyści ze stosowania cyfrowych narzędzi wspomagających 

projektowanie. 

2.4.1 Zakres rzeczowy analiz autorskich 

Zakres rzeczowy został sprecyzowany na podstawie analizy sektora budowlanego  

w Polsce, opisanej w rozdziale 8.4. Badanie obejmuje budynki mieszkalne wielorodzinne,  

o powierzchni użytkowej między 1200 m2 a 3200 m2. Użyte technologie budowlane zostały 

sprecyzowane w części badawczej w rozdziale 9. Bryły budynków zostały poddane 

optymalizacji za pomocą narzędzia opracowanego w wyniku autorskiej pracy analitycznej  

i modelowej, uwzględniającej wskaźniki śladu węglowego w  cyklu życia budynku. 

2.4.2 Zakres terytorialny 

Praca badawcza została wykonana w oparciu o analizy dostępnych materiałów 

źródłowych oraz opracowania własne autora. Obejmuje obszar Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem trzech lokalizacji: Warszawy, jako miasta o największej liczbie mieszkańców, 

oraz dwóch lokalizacji porównawczych: Szczecina i Zakopanego, wybranych drogą analizy 

warunków klimatycznych w Polsce. Szczegółowe informacje o doborze lokalizacji znalazły się 

w rozdziale 8.2. 
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2.4.3 Zakres czasowy 

Referencyjny okres użytkowania budynków został założony na poziomie 30 lat.  

Wartość ta została przyjęta do obliczeń śladu węglowego. Badane budynki zostały 

zaprojektowane zgodnie z zasadami, przepisami oraz normami obowiązującymi na rok 2021. 

Dane o wyrobach budowlanych były zbierane w latach 2016-2021. Badania literaturowe objęły 

okres od lat dziewięćdziesiątych XX wieku do czasów obecnych. 

2.5 Opis Metodyki Pracy Badawczej 

W pierwszym etapie pracy, stanowiącym część teoretyczną, wykorzystano następujące 

metody badawcze: 

- Analiza literatury i kwerenda dla określenia stanu badań oraz możliwych metod cyfrowych 

ułatwiających pracę projektanta pod względem analiz środowiskowych, a także  

w poszukiwaniu istniejących i sprawdzonych metod ograniczających ślad węglowy budynków. 

- Analiza materiałów źródłowych. 

- Analiza danych statystycznych  istniejącej tkanki budowlanej w Polsce. 

 

W drugim etapie pracy, stanowiącym część eksperymentalną, wykorzystano 

następujące metody badawcze: 

- Analiza literatury przeprowadzona w celu stworzenia bazy danych dotyczącej wyrobów 

budowlanych i źródeł energii. 

- Opracowanie modelu analitycznego i autorskiej metody dla przeprowadzenia analizy wstępnej 

za pomocą podstawowych narzędzi obliczeniowych. 

- Opracowanie własnego narzędzia wspomagającego proces projektowy poprzez zastosowanie 

uczenia maszynowego. 

- Weryfikacja metody, polegająca na przeprowadzeniu analizy z wykorzystaniem 

proponowanego narzędzia, umożliwiającego w krótkim czasie (kilkanaście minut) stworzenie 

dziesiątek tysięcy różnorodnych alternatywnych wersji projektu, wraz z szacunkową oceną ich 

śladu węglowego. 

- Test prototypu poprzez zastosowanie proponowanego autorskiego  narzędzia do analizy 

przykładowego projektu. 
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CZĘŚĆ TEORETYCZNA - ANALITYCZNA (Stan Badań) 
 

3. Ślad węglowy i zmiana klimatu 

Problem oceny środowiskowej budynków istnieje w dyskursie architektonicznym od co 

najmniej kilkudziesięciu lat (Olgyay 1963, Soleri 1969, Szokolay 2004). Wśród różnych 

podejść prośrodowiskowych wymienić można m. in. dążenie do zmniejszania wpływu 

rozwiązań architektonicznych na środowisko. Jeszcze kilkanaście lat temu jednym  

z najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego była dziura 

ozonowa (Molina i Rowland 1974). Wraz z podjętymi działaniami zapobiegawczymi, m. in.  

z regulacjami odnośnie dozwolonych substancji chemicznych stosowanych np. w systemach 

klimatyzacyjnych budynków,  problem ten został zażegnany, a dziura ozonowa zmniejszyła się 

(U.S. Environmental Protection Agency 2014). Jest to doskonały przykład pokazujący, że nasze 

działania mają wymierny wpływ na stan środowiska oraz na redukcję zniszczeń 

powodowanych przez naszą cywilizację. W ostatnim czasie coraz bardziej zauważalny stał się 

problem zmian klimatu, będący następstwem emisji związanych z działalnością człowieka 

m.in. w sektorze budowlanym.  

3.1 Zmiana klimatu 

Klimat Ziemi zmieniał się wielokrotnie na przestrzeni dziejów. Ostatnia epoka 

lodowcowa skończyła się około 7 tysięcy lat temu. Do tego czasu, przez 650 tysięcy lat, 

nastąpiło 7 podobnych epok lodowcowych (Popkiewicz i inni 2018). Od początku rewolucji 

przemysłowej – tj. XIX wieku, średnia temperatura na powierzchni Ziemi wzrosła o około  

1 stopień Celsjusza, co jest efektem zwiększonej emisji dwutlenku węgla i innych substancji 

wytwarzanych przez człowieka do atmosfery (NASA 2021). Zmiana średniej rocznej 

temperatury powietrza w latach 1900-2020 dla świata i Polski została przedstawiona na 

ilustracji 4. 
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Ilustracja 4. Zmiany średniej rocznej temperatury powietrza w latach 1900-2020 dla świata i Polski 
przedstawione w formie „Warming Stripes”, czyli formy graficznej wypromowanej przez profesora Eda 
Hawkinsa (opracowanie własne na podstawie Hawkins b.d.) 

Fakt, że emisje dwutlenku węgla przyczyniają się do wzrostu temperatury na naszej 

planecie potwierdzają między innymi obserwacje satelitarne. Używając danych z urządzeń 

pomiarowych zamontowanych na kilku różnych satelitach (m.in. IMG na japońskim satelicie 

ADEOS, IRIS oraz TES na amerykańskich satelitach Nimbus 4 i Aura) naukowcy porównali 

ilość energii emitowanej w postaci widma w podczerwieni między częstotliwościami 400 cm-1 

a 1600 cm-1 (Harries 2001). Zaobserwowano znaczące spadki w ilości emitowanej energii  

w częstotliwościach odpowiadających gazom cieplarnianym takim jak np. CO2 czy CH4 (Chen 

i inni 2007). Jest to jeden z empirycznych dowodów wpływu emisji dwutlenku węgla na wzrost 

temperatury. Zwiększone stężenie CO2 w atmosferze ma wpływ na parametry środowiska, 

przebieg procesów chemicznych, w tym wzrost temperatury mórz i oceanów. 
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3.2 Geneza i skutki zmiany klimatu 

 
Ilustracja 5. Średnia temperatura na Ziemi przez ostatnie 11 tysięcy lat - czyli od umownego początku 
cywilizacji (opracowanie własne na podstawie Marcott i inni 2013) 

Źródła naukowe (NASA 2021) pokazują, że średnia roczna temperatura powietrza na 

naszej planecie podnosi się. I choć w historii naszej planety działo się to już wiele razy, tym 

razem jest to proces wyjątkowy. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze zmiany 

następują wyjątkowo szybko, dużo szybciej niż działo się to kiedykolwiek odkąd powstała 

nasza cywilizacja - przez większość czasu średnia temperatura na naszej planecie nie zmieniała 

się szybciej niż o ok. 0,5oC w przeciągu tysiąca lat (ilustracja 5). Dla porównania przez ostatnie 

170 lat średnia temperatura w Warszawie podniosła się o ponad 2oC (ilustracja 6). Jeśli ilość 

emitowanych gazów cieplarnianych  nie będzie redukowana w kolejnych latach, aż do poziomu 

sprzed epoki przemysłowej, temperatura prawdopodobnie zmieni się jeszcze bardziej. Nasza 

cywilizacja przez tysiące lat przystosowała się do konkretnych warunków klimatycznych, 

a zbyt szybka zmiana temperatury może okazać się niebezpieczna (Diamond 1997). 
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Ilustracja 6. Średnia temperatura powietrza w Warszawie przez ostatnie 170 lat (opracowanie własne 
na podstawie IMGW 2021) 

Drugim powodem zmiany jest nadmierna eksploatacja zasobów oraz konsekwencje 

działalności człowieka po rewolucji przemysłowej. Większość naukowców zajmujących się 

problematyką klimatu (97%  - Cook i inni 2016), zgadza się co do antropogenicznego 

pochodzenia aktualnego wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych i wynikającego z tego 

wzrostu średniej temperatury powietrza. Antropogeniczne zmiany klimatu to problem, który 

wynika z naszych przyzwyczajeń i postępowania. Działalność człowieka powoduje emisje 

gazów cieplarnianych, które z kolei powodują podwyższanie się temperatury. 

3.2.1 Czym jest efekt cieplarniany? 

Efekt cieplarniany został określony przez Jean-Baptiste Josepha Fouriera, natomiast 

dokładne obliczenia jako pierwszy przedstawił Svante Arrhenius (Fleming 1999). Słońce 

ogrzewa Ziemię za pomocą promieniowania, następnie Ziemia wypromieniowuje pewną część 

tego ciepła w kosmos. W przypadku braku gazów cieplarnianych, ciepło w postaci 

emitowanego z powierzchni Ziemi promieniowania podczerwonego emitowane było by bez 

przeszkód w kosmos. Bez efektu cieplarnianego średnia temperatura na ziemi wynosiłaby około 

-18 stopni Celsjusza, zamiast +15 stopni jakie mamy obecnie (Popkiewicz i inni 2018).  Efekt 

cieplarniany sprawił więc, że na Ziemi mogło powstać życie. Atmosfera ziemska jest niemal 

przezroczysta dla promieniowania krótkofalowego (np. światło widzialne), dlatego też światło 

słoneczne bez przeszkód dociera do powierzchni ziemi. Gazy cieplarniane pochłaniają jednak 
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dużą część promieniowania długofalowego emitowanego przez naszą planetę - więc ciepło w 

postaci promieniowania podczerwonego jest w dużej mierze zatrzymywane przy powierzchni 

ziemi (Popkiewicz i inni 2018). Kluczem jest zachowanie odpowiedniej równowagi, która  

w ostatnim czasie została zachwiana. 

3.2.2 Gazy cieplarniane 
Gazy cieplarniane (ang. Green House Gasses - GHG) to gazy będące składnikami 

atmosfery ziemskiej, które zatrzymują energię cieplną w atmosferze. Główną różnicą między 

innymi gazami, które praktycznie nie wpływają na klimat, a gazami cieplarnianymi, jest 

budowa cząsteczkowa. Promieniowania długofalowego nie pochłaniają cząsteczki składające 

się z pojedynczych lub podwójnych atomów. Większość cząsteczek składających się z dwóch 

różnych atomów, poprzez swoją reaktywność, istnieje w atmosferze przez relatywnie krótki (w 

porównaniu do gazów cieplarnianych) okres czasu - ich efekt jest więc pomijalny (Popkiewicz 

i inni 2018). Znajdujące się w atmosferze cząsteczki gazów cieplarnianych składają się z 3 lub 

więcej atomów. Dominującą rolę odgrywają 3 gazy (razem odpowiadając za ok. 96% wpływu 

gazów cieplarnianych na temperaturę na Ziemi):  

- para Wodna H2O 

- dwutlenek Węgla CO2 

- metan CH4 

Para wodna jest najsilniejszym gazem cieplarnianym, biorąc pod uwagę ilość 

pochłanianego promieniowania długofalowego. Jej zawartość w atmosferze zmienia się jednak 

w skali dni, wraz z cyklami opadów. Inne gazy cieplarniane mają dużo dłuższy okres życia  

w atmosferze (wartości od dziesięciu do tysięcy lat) i nawet niewielkie zmiany ich stężeń 

wpływają na klimat. Tym samym zwykle nie uwzględnia się pary wodnej podczas szacowania 

analizowanych działań i ich długofalowego wpływu na środowisko. 

 

3.2.3 Lista gazów cieplarnianych 
Rozliczne dokumenty prawne i naukowe przywołują różne listy gazów cieplarnianych. 

Jeden z nich to Protokół z Kioto. Wykaz gazów sporządzany jest również przez międzyrządowy 

Zespół ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change - skrócie IPCC). 

Jest to naukowe ciało doradcze powołane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). 

Do roku 2021 opublikowało 5 raportów podsumowujących (ang. Assessment Reports),  

w których zawarto aktualny stan wiedzy na temat zmiany klimatu. Raporty wymieniają nieco 

dłuższą listę gazów cieplarnianych. Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (ang. Global 
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Warming Potential - GWP) to sposób przeliczania wpływu różnych gazów cieplarnianych na 

zmianę klimatu (IPCC 2014). GWP dla dwutlenku węgla wynosi z definicji 1. Tabela 1 

przedstawia listę najważniejszych gazów i grup gazów cieplarnianych wymienianych przez 

protokół z Kioto, uzupełnionych o trójfluorek azotu (GHG Protocol 2013), wraz z wartością 

potencjału tworzenia efektu cieplarnianego z piątego raportu podsumowującego IPCC  

w perspektywie 100 lat (IPCC 2014): 

 
Tabela 1: Lista gazów cieplarnianych wymienionych w Protokole z Kioto, uzupełnionych o trójfluorek 
azotu (GHG Protocol, 2013), wraz z wartościami GWP na podstawie raportu IPCC 2014 

Gaz cieplarniany Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 

Dwutlenek węgla (CO2) 1 

Metan (CH4) 28 

Podtlenek azotu (N2O) 265 

Fluorowęglowodory (HFCs)* ~1690 

Perfluorowęglowodory (PFCs)* ~10015 

Trójfluorek azotu (NF3) 16100 

Sześciofluorek siarki (SF6) 23500 

*Dla Fluorowęglowodorów i Perfluorowęglowodorów przyjęto wartości uśrednione 

 

3.3 Porozumienie Paryskie i inne akty prawne w Unii Europejskiej 

Porozumienie Paryskie, zawarte podczas szczytu klimatycznego w Paryżu w 2015 roku, 

określiło międzynarodowy plan przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez 

ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 2oC od wartości preindustrialnych  

i dążenie do ograniczenia poniżej 1,5oC (UNFCCC 2015). Jest to pierwsze w historii prawnie 

wiążące, międzynarodowe porozumienie w dziedzinie klimatu. Na dzień 1 lutego 2021 roku 

porozumienie podpisało 195 sygnatariuszy, w tym Unia Europejska, odpowiedzialnych za 97% 

światowych emisji gazów cieplarnianych. 
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Unia Europejska ratyfikowała formalnie Porozumienie Paryskie 5 października 2016 

roku. Tym samym zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 

40 procent do roku 2030 w stosunku do poziomu z roku 1990. Elementem porozumienia było 

przedłożenie przez uczestniczące strony, obszernych krajowych planów działania w dziedzinie 

klimatu. Na jednej z kolejnych konferencji klimatycznych ONZ w Katowicach (COP 24)  

w grudniu 2018 roku, przyjęto tzw. pakiet katowicki, czyli wspólne procedury i wytyczne 

umożliwiające realizację zobowiązań zawartych w Porozumieniu Paryskim. 

3.4 Neutralność klimatyczna do roku 2050 

Unia Europejska jako kontynuację działań związanych z polityką klimatyczną  

w grudniu 2019 roku ogłosiła nowy plan pod tytułem Europejski Zielony Ład (The European 

Green Deal; Komisja Europejska 2019), którego głównym celem jest neutralność klimatyczna 

Unii do roku 2050, oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych o 50% do roku 2030 w stosunku 

do poziomu z roku 1990 (z dodatkowym celem 55% redukcji). W roku 2021 Parlament 

Europejski uchwalił dokument „Fit for 55” aktualizujący wcześniejszy Europejski Zielony Ład 

(Komisja Europejska 2021). Oznacza to podwyższenie celu redukcji aż do 55% do roku 2030 

w stosunku do poziomu z roku 1990. Przełoży się to na szereg działań związanych z obniżeniem 

śladu węglowego różnych gałęzi gospodarki Unii Europejskiej - w tym na działania związane 

ze zmniejszaniem śladu węglowego budownictwa w całym cyklu życia. 

3.5 Mapa Drogowa Dekarbonizacji Budownictwa do Roku 2050 

W ramach działań Polish Green Building Council (Polskiego Stowarzyszenia 

Budownictwa Ekologicznego), autor niniejszej dysertacji uczestniczył w pracach zespołu 

opracowującego Mapę Drogową Dekarbonizacji Budownictwa do Roku 2050 (Kuczera  

i Płoszaj-Mazurek, 2021). Dokument analizuje aktualną sytuację sektora budownictwa  

w kontekście procesu realizacji budynków o obniżonym śladzie węglowym. W ramach prac 

zespołu zorganizowane zostały także warsztaty, w których uczestniczyli przedstawiciele 

różnych grup biorących udział w procesie budowlanym: inwestorzy, deweloperzy, 

przedstawiciele firm wykonawczych, architekci, inżynierowie oraz przyszli użytkownicy  

i zarządcy. Na podstawie dyskusji przygotowano analizę SWOT procesu dekarbonizacji. 

Następnie przygotowano możliwy scenariusz kolejnych kroków, jakie poszczególni uczestnicy 

procesu budowlanego muszą poczynić w następnych latach, aby sektor budownictwa w Polsce 

mógł ukończyć proces dekarbonizacji do roku 2050. 
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4. Problematyka śladu węglowego jako zagadnienie projektowania 
architektonicznego 

4.1 Ślad węglowy 

Ślad węglowy jest szacunkową, całkowitą, bezpośrednią i pośrednią emisją gazów 

cieplarnianych wywołanych przez daną aktywność lub działanie, liczoną w ekwiwalencie 

dwutlenku węgla (East 2008). Zwykle przeliczany jest na jednostkę odniesienia - np. na  

1 budynek albo na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku.  Ślad węglowy jest często nazywany 

także innymi nazwami, mimo że dotyczy tego samego zjawiska. Wynika to z mnogości różnych 

terminów i definicji spotykanych w literaturze. Przykładowo, w normie EN 15978:2011 

znajduje się termin Global Warming Potential, czyli potencjał tworzenia efektu cieplarnianego 

w cyklu życia budynku liczony w kilogramach ekwiwalentu CO2 (CENELEC 2011). Należy 

również wspomnieć, że literaturze naukowej spotykane są także inne definicje -  

np. ograniczające analizowany gaz cieplarniany wyłącznie do dwutlenku węgla, pomijając inne 

gazy (Wiedmann i Minx 2008). 

W ramach tej pracy przyjęto następującą definicję śladu węglowego: 

„Ślad węglowy jest to całkowita suma bezpośrednich i pośrednich emisji gazów 

cieplarnianych wywołanych przez dane działanie, obiekt lub przedmiot w całym cyklu życia, 

przeliczonych na ekwiwalent masy dwutlenku węgla” 
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4.2 Wpływ architektury i budownictwa na emisje ekwiwalentu dwutlenku 
węgla 

 
Ilustracja 7. Światowy podział emisji ze zużycia energii pod względem źródła w roku 2019 (opracowanie 
własne na podstawie UNEP 2020) 

Niezaprzeczalnym faktem jest, że sektor budowlany, a zatem także i wybory 

dokonywane w procesie projektowym, odpowiadają za dużą część światowych emisji 

dwutlenku węgla, tym samym przyczyniając się do antropogenicznych zmian klimatu. 

Jednocześnie sektor budowlany odpowiada za zużycie nieodnawialnych surowców i przyczynia 

się do niszczenia środowiska naturalnego. Środowisko zbudowane odpowiadało w 2019 roku 

za ok. 38% światowych emisji dwutlenku węgla pochodzących ze zużycia energii (ilustracja 7, 

na podstawie UNEP 2020). Na te 38% składa się ślad węglowy wbudowany pochodzący  

z  używanych materiałów, transportu, procesów budowlanych, etapu końca życia (10% z 38%) 

oraz operacyjnego śladu węglowego pochodzącego ze zużycia energii (28% z 38%). 

Przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) szacują, że aby osiągnąć cel 

neutralności klimatycznej do roku 2050, emisje z sektora budownictwa powinny maleć  

o średnio 6% każdego roku (IEA 2019). Sektor budownictwa już teraz podejmuje wiele działań 

aby zmniejszać emisje gazów cieplarnianych pochodzących ze zużycia energii - czyli śladu 

węglowego operacyjnego. Jednak ślad węglowy wbudowany jest jak dotąd w większości 

pomijany, mimo że stanowi ponad 10% światowych emisji (Adams i inni 2019).  

W perspektywie roku 2050 wbudowany ślad węglowy jest wyjątkowo istotny, ponieważ 

większość emisji pochodzących z wbudowanego śladu węglowego następuje natychmiast, 
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podczas gdy emisje operacyjne rozłożone są równomiernie na cały okres życia budynku. 

Oznacza to, że dla budynku o wysokiej efektywności energetycznej wybudowanego w roku 

2020, podział emisji w roku 2050 będzie z przewagą 80% dla śladu wbudowanego  

w porównaniu do 20% śladu operacyjnego. Ten stosunek będzie się zmieniał z czasem 

(ilustracja 8). Dlatego istotnym jest zaangażowanie ze strony architektów oraz poszukiwanie 

sposobów na obniżenie śladu węglowego budynków. Jest to działanie, które na pewno ułatwi 

zmniejszenie negatywnego wpływu architektury i budownictwa na środowisko (UNEP 2020). 

 
Ilustracja 8. Zmiana udziału wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego w całkowitym śladzie 
węglowym w cyklu życia budynku (opracowanie własne na podstawie Ochsendorf 2009 oraz Kieran 
Timberlake 2020) 

Efektywność energetyczna od wielu lat jest istotnym aspektem w projektowaniu  

i modernizacji budynków. Mimo to szacuje się, że ok. 75% budynków w Unii Europejskiej jest 

nieefektywna energetycznie (Komisja Europejska 2020). Zgromadzone w tym rozdziale 

statystyki wskazują powody, dlaczego redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzących  

z procesów budowlanych jest tak istotna aby uzyskać neutralność klimatyczną na poziomie 

całej Unii Europejskiej, a także w skali globalnej. 

 

4.3 Metody szacowania śladu węglowego (Ocena Cyklu Życia) 

Ślad węglowy można szacować za pomocą narzędzi przystosowanych do obliczania 

wpływu budynków na środowisko. Jednym z powszechnych instrumentów jest Ocena Cyklu 

Życia (Life Cycle Assessment, ang. LCA). Jest to szczegółowe narzędzie analityczne 

stosowane do analizy wpływu produktów, obiektów, budynków i procesów na środowisko. 
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Procedurę zastosowania metody LCA w architekturze i budownictwie opisano w normie  

PN-EN 15978:2012, "Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena środowiskowych właściwości 

użytkowych budynków. Metoda obliczania”. Procedura posłużyła do analizy powiązań etapów 

projektowych i decyzji projektowych z konsekwencjami oddziaływania na środowisko, w tym 

obliczania śladu węglowego. Norma PN-EN 15978:2012 opisuje szczegółowo procedurę 

obliczania śladu węglowego budynku. Ślad węglowy, w tej normie ujęty pod nazwą kategorii 

wpływu „Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego”, wyrażany jest w kilogramach 

ekwiwalentu CO2. Pełna analiza śladu węglowego oparta na metodologii normy PN-EN 

15978:2012 została opisana poniżej. 

 

4.3.1 Określenie celu analizy 
Pierwszym etapem jest określenie celu analizy, czyli zdefiniowanie tego do czego  

analiza będzie wykorzystywana. Pozwala to określić dokładność potrzebnych danych, które na 

różnych etapach projektowania mogą mieć różną dostępność. Przykładowe możliwe cele 

analizy to: 

- ocena wstępnych założeń projektowych 

- wspomaganie decyzji projektowych poprzez tworzenie analiz porównawczych 

- weryfikacja przyjętych założeń w celu spełnienia wymogów prawnych 

- dokumentacja efektywności środowiskowej budynku po zakończeniu projektowania 

w celu certyfikacji 

- wsparcie przy opracowywaniu strategii rozwoju w większej skali (np. w planowaniu 

urbanistycznym) 

 

4.3.2 Określenie zakresu obiektu analizowanego 
Obiektem analizowanym w przypadku pełnej procedury jest projektowany budynek 

wraz z fundamentami i robotami ziemnymi w zakresie całej działki inwestycyjnej (zakres 

rzeczowy), w całym okresie cyklu życia budynku (zakres czasowy). Możliwe jest także 

ograniczenie zakresu czasowego i zakresu rzeczowego, pod warunkiem uargumentowania 

takiej decyzji. Zakres pełnej analizy nie uwzględnia robót poza obszarem działki  

np. doprowadzenia mediów czy wykonania drogi dojazdowej (w przypadku gdy takie działanie 

jest wymagane, uwzględniona zostaje jedynie ta część, która dotyczy samej działki 

budowlanej). 
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4.3.3 Określenie ekwiwalentu funkcjonalnego (jednostki funkcjonalnej) 
Określenie ekwiwalentu funkcjonalnego (lub jednostki funkcjonalnej, ang. functional 

unit) umożliwia porównanie różnych analiz LCA wykonanych dla podobnych funkcyjnie 

obiektów.  Ta część analizy powinna zawierać między innymi następujące informacje: 

-typ budynku (np. mieszkalny, biurowy) 

-wymogi techniczne lub prawne  

-schemat użytkowania (np. typowe godziny pracy) 

-zakładany okres życia budynku (nie zawsze identyczny z zakresem czasowym analizy) 

 

4.3.4 Referencyjny zakres czasowy 
Kolejnym etapem jest określenie referencyjnego zakresu czasowego (ang. reference 

study period - RSP). Domyślnym referencyjnym zakresem czasowym jest zakładany okres 

życia budynku. Możliwa jest jednak modyfikacja tego zakresu, przy przedstawieniu 

odpowiedniej argumentacji (np. w wypadku gdy analiza jest wykonywana do określonego 

punktu w czasie który następuje wcześniej niż okres życia budynku, lub np. w wypadku gdy  

w analizie planowane jest zawarcie dalszej historii działki - dekonstrukcji lub przebudowy). 

Wartości dotyczące śladu węglowego z procesu użytkowania są odpowiednio przeliczane, gdy 

zakres czasowy analizy jest inny niż okres życia budynku. 

 

4.3.5 Zakres analizy cyklu życia budynku 
Na tym etapie określane są moduły cyklu życia, które będą poddane analizie. Pełny cykl 

życia budynku uwzględniany jest poprzez zawarcie w analizie wszystkich faz życia: A1-A5, 

B1-B7, C1-C4 oraz dodatkowej fazy poza cyklem życia - fazy D (ilustracja 9). Możliwe jest 

ograniczenie analizy do wybranych faz, w wypadku gdy z powodu charakteru analizy pozostałe 

fazy nie mają zastosowania (przykładem może być porównanie elementów zagospodarowania 

terenu, które nie mają wpływu na zużycie energii przez budynek). 
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Ilustracja 9. Fazy cyklu życia budynku (opracowanie własne, na podstawie PN-EN 15978) 

Moduły A1-A3 (faza wyrobu) opisują produkcję materiałów („cradle-to-gate”,  czyli 

„od kołyski do bramy”). Zawierają emisje pochodzące z całego cyklu wydobycia surowców 

oraz produkcji materiałów lub komponentów budowlanych. Zasady obliczania tych emisji 

zostały zawarte w normie PN-EN 15804+A2:2020-03 („Zrównoważenie robót budowlanych - 

Deklaracje środowiskowe wyrobu - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów 

budowlanych”). Informacje dotyczące emisyjności materiałów i komponentów budowlanych 

można znaleźć w Deklaracjach Środowiskowych Produktów (EPD). 

 

Moduł A4 (transport) opisuje fazę transportu wszelkich niezbędnych elementów od 

bram fabryk do miejsca budowy. W tym module zawarty jest zarówno transport surowców, 

materiałów i komponentów budowlanych, jak i transport niezbędnego sprzętu, np. dźwigów 

budowlanych i innych maszyn. Nie należy uwzględniać transportu osób (pracowników). 

 

Moduł A5 (budowa/instalacja) opisuje proces budowy i powinien uwzględniać: 

- roboty ziemne i terenowe 

- magazynowanie niezbędnych materiałów i produktów na działce 

- transport w ramach działki 

- roboty tymczasowe 

- wszelkie roboty na działce włączając prace warsztatowe czy rzemieślnicze 

- zapewnianie mediów na czas budowy, w tym energii, ogrzewania czy chłodzenia 



34 

- montaż elementów, w tym systemy montażowe nie ujęte w EPD produktów, a także  efekty 

montażu, czy np. szalunki 

- zużycie wody na cele chłodzenia czy czyszczenia 

- wszelkie prace związane z odpadami 

Moduły A4 i A5 razem określane są jako faza wznoszenia. 

 

Moduły B1-B7 (faza użytkowania) opisują proces użytkowania, od oddania budynku 

do użytku, do końca cyklu życia tego obiektu.  

 

Moduł B1 (użytkowanie) opisuje typowe procesy związane z produktami, będącymi 

składowymi budynku, podczas jego użytkowania, np. ciągłe emisje substancji z płyt 

fasadowych czy pokrycia dachowego. 

 

Moduł B2 (konserwacja) opisuje prace konserwacyjne, i powinien zawierać: 

- produkcję i transport niezbędnych elementów używanych w celach konserwacyjnych 

- procesy czyszczenia i konserwacji wnętrza i zewnętrza budynku, a także konserwacji 

wszystkich jego systemów technicznych. 

 

Moduł B3 (naprawa) zawiera niezbędne roboty naprawcze. Scenariusz powinien 

zakładać okresowe naprawy. Moduł zawiera informacje dotyczące: 

- produkcji i transportu niezbędnych elementów 

- procesu naprawy 

- procesu obróbki odpadów z procesu naprawy 

 

 
Moduł B4 (wymiana) zajmuje się procesami wymiany elementów, i zawiera: 

- produkcję i transport niezbędnych elementów 

- proces wymiany 

- proces obróbki odpadów z procesu wymiany 

Różnica między modułem B3 i B4 zawiera się w motywacji działania - moduł B4 zawiera  

z góry zaplanowane działania, podczas gdy moduł B3 odnosi się do nieplanowanych napraw. 

 

Moduł B5 (renowacja) dotyczy procesu remontu. Moduł ten powinien zawierać 

informacje związane z remontem dotyczące: 
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- produkcji i transportu niezbędnych elementów 

- procesu remontu 

- procesu obróbki odpadów z procesu remontu 

Moduł B5 różni się od modułów B3 i B4 zakresem - w tym wypadku mowa jest o zmianach 

całych układów przestrzennych czy funkcji. 

 

Moduł B6 (zużycie energii operacyjnej) opisuje zużycie energii w cyklu życia. W tym 

module powinny być zawarte wszystkie procesy związane ze zużyciem energii zgodnie ze starą 

normą PN-EN 15603:2008 („Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Całkowite 

wykorzystanie energii i definicja wskaźników energetycznych”) lub nową PN-EN ISO 52000-

1:2017-10 („Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Nadrzędna ocena EPB -- Część 

1: Ogólne ramy i procedury”).  Moduły te zawierają w sobie wszelkie zużycie mediów podczas 

podstawowego użytkowania budynku, takie jak prąd, oświetlenie, ogrzewanie czy chłodzenie, 

a także przez systemy pomocnicze jak windy, czy schody ruchome. Z analizy wyłączone są 

wszelkie elementy dodatkowe, które nie stanowią wyposażenia obiektów niezbędnego do jego 

funkcjonowania, np. ruchome elementy wyposażenia, meble, sprzęt RTV, AGD i inne. 

Efektywność energetyczna budynku obliczana jest na podstawie rocznego przewidywanego lub 

faktycznego zużycia energii potrzebnej do poprawnego funkcjonowania budynku: 

- ogrzewanie 

- przygotowywanie ciepłej wody użytkowej 

- klimatyzacja i chłodzenie 

- wentylacja 

- oświetlenie 

- energia pomocnicza (np. pompy, czy automatyka) 

- energia do pracy pomocniczych systemów technicznych (np. windy) 

Energia potrzebna do pracy urządzeń dodatkowych czy użytkowych, np. sprzęt RTV, AGD, 

komputery, nie jest wliczana do operacyjnego zużycia energii (ale w wyjątkowych wypadkach 

może być w nim uwzględniona). Dla uproszczenia zakłada się, że jakakolwiek energia 

produkowana na terenie działki najpierw użytkowana jest na cele operacyjnego zużycia energii, 

a dopiero później do pracy urządzeń dodatkowych. Jeśli w ramach obiektu występują 

jednocześnie import i eksport energii, nie należy odejmować jednej liczby od drugiej. Zamiast 

tego eksport energii powinien zostać ujęty w dodatkowym module D. 
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Moduł B7 (zużycie wody) dotyczy operacyjnego zużycia wody, czyli niezwiązanego  

z procesami ujętymi w modułach B3-B5. Moduł powinien opisywać 

- dostarczanie wody pitnej 

- dostarczenie ciepłej i zimnej wody użytkowej (poza procesem podgrzewania wody zawartym 

w module B6) 

- nawadnianie 

- wodę potrzebną jako nośnik do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji 

- inne procesy związanych z wodą (np. baseny, fontanny) 

W tym module nie powinno zawierać się informacji o pracy urządzeń dodatkowych (np. 

zmywarki, pralki), chyba że istnieje ku temu konkretny powód. 

 

Moduły C1-C4 (faza końca życia) opisują koniec życia budynku, za który uważa się 

zakończenie użytkowania budynku czyli moment kiedy właściciel uznaje, że nie ma już 

żadnego sposobu na dalsze użytkowanie budynku. Efektem jest źródło dużej ilości materiałów, 

które mogą być wykorzystane ponownie lub odrzucone. Końcem tej fazy jest moment, kiedy 

wszystkie materiały składające się na budynek zostają usunięte z działki, a lokalizacja jest 

gotowa do ponownego wykorzystania. 

 

Moduł C1 (rozbiórka/wyburzenie) opisuje proces dekonstrukcji budynku. Moduł C2 
(transport) zajmuje się transportem materiałów i komponentów z miejsca budowy na 

składowisko odpadów lub do miejsca ponownego wykorzystania. Moduł C3 (przetwarzanie 
odpadów) opisuje procesy ponownego wykorzystania i recyklingu. Wszystkie surowce  

i materiały pozyskane z rozbieranego budynku są na wstępie uznawane za odpady. Dopiero 

działania zapisane w module C3 mogą sprawić, że ten stan się zmieni. Moduł C4 
(składowanie/usuwanie) to procesy związane z usuwaniem odpadów. Wynikiem tego modułu, 

może być zarówno pozytywny efekt w postaci odzyskanej energii (zapisane w module D), lub 

efekty negatywne związane z generowanym zanieczyszczeniem. Niektóre materiały i surowce 

mogą generować emisje przez wiele lat. Zwykle zakłada się limit 100 lat, podczas których 

oblicza się efekty procesów. 

 

Moduł D (korzyści poza cyklem życia) opisuje efekty pozytywne i negatywne poza 

zakresem życia budynku wynikające np. z ponownego wykorzystania materiałów, lub  

z odzyskania energii zawartej w materiałach poddanych recyklingowi. 
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4.3.6 Model Budynku 
W celu skwantyfikowania emisji wywoływanych przez budynek w cyklu życia 

tworzony jest model budynku. Wybierana jest dokładność opisywania procesów, zależna od 

dostępności danych (deklaracje środowiskowe produktów lub dane generyczne - typowe 

wartości dla danych kategorii materiałów) jak i przeznaczenia analizy.) Model powinien 

zawierać wszystkie główne komponenty budynku. 

 

4.3.7 Scenariusze Cyklu Życia 
Aby poprawnie ocenić procesy, jakie składają się na poszczególne moduły, niezbędne 

jest stworzenie zakładanych scenariuszy cyklu życia. Powinny być one opisane w jasny  

i przejrzysty sposób, aby możliwe było zweryfikowanie założeń. Źródła wszystkich danych 

powinny być jasno zakomunikowane, uwzględniając to czy dane liczbowe zostały założone, 

obliczone, oszacowane, czy może bazują na innym opracowaniu. Scenariusze dotyczące 

procesów takich jak czyszczenie, naprawy, remonty czy renowacje powinny być jasno opisane 

i powinny bazować na: 

- danych od klienta 

- informacjach od producentów 

- harmonogramach użytkowania 

- normach (EN 15804 - Zrównoważenie robót budowlanych -- Deklaracje środowiskowe 

wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych, ISO 15686 Budynki  

i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -1, -2, -7, -8) 

 

4.3.8 Inwentaryzacja ilościowa budynku 
Inwentaryzacja ilościowa wszystkich elementów budynku, w przypadku kompletnej 

analizy, powinna uwzględniać straty w trakcie transportu i prac budowlanych, a także 

ewentualne straty wynikające z minimalnych zamówień u producentów. W wypadku, gdy 

szacunkowy czas użytkowania komponentów jest krótszy niż okres analizy, należy uwzględnić 

wymiany komponentów - pamiętając, że tylko pełne wymiany mogą być brane pod uwagę. 

Jednocześnie należy uwzględnić prawdopodobieństwo wymiany, gdy czas użytkowania jest 

tylko nieznacznie przekroczony. Przykładowo gdy okres analizy to 40 lat, a szacunkowy czas 

użytkowania elementu to 19 lat  można założyć że w sumie w okresie analizy zostaną użyte 

dwa takie komponenty (40/19 =2,1 a pozostałe 2 lata okresu analizy nie są realistycznym 

okresem czasu dla pełnej wymiany komponentu.) 
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4.3.9 Źródła danych 
Źródła danych zależą od celu analizy jak i dostępności informacji. Możliwe źródła 

danych to: 

- dane typowe, bazujące na opracowaniach ogólnych dla poszczególnych typów komponentów 

- dane uśrednione bazujące na informacjach od producentów 

- dane produktowe pochodzące z EPD 

- dane dotyczące konkretnego przeanalizowanego produktu 

- dane specyficzne zgromadzone dla konkretnej partii produktu, umożliwiające przeliczenie 

emisji 

 

4.3.10 Kategorie wpływu 
Norma wymienia 6 domyślnych kategorii wpływu budynku na środowisko. Zostały one 

wyszczególnione jedynie na podstawie faktu, że do tych kategorii wpływu istnieją ustalone 

metody obliczania. Wykonując analizę można skupić się na kilku wybranych lub na 

pojedynczej kategorii wpływu. 

 

Kategorie wpływu zawarte w normie: 

- Potencjał Globalnego Ocieplenia (czyli Ślad Węglowy) - GWP [kg CO2eq] 

- Potencjał Zubożenia Warstwy Ozonowej - ODP [kg CFC11eq] 

- Potencjał Eutrofizacji - EP [kg (PO4)3eq] 

- Potencjał Zakwaszenia Środowiska - AP [kg SO2eq] 

- Potencjał Tworzenia Smogu Fotochemicznego - POCP [kg ETHeq] 

- Zmniejszenie Zasobów Biotycznych - ADP [MJ] 

 

 

4.3.11 Metody obliczania 
Proces obliczania pełnej Oceny Cyklu Życia opiera się na obliczeniach matrycowych 

wszystkich uwzględnianych modułów. Dla każdego modułu, należy pomnożyć każdy 

komponent i proces poprzez odpowiednią wartość kategorii wpływu: 

  
gdzie: 

EPi to wartość danej kategorii wpływu dla danego modułu i 

aj to wektor zawierający wszystkie komponenty i procesy w module j 
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M to matryca zawierająca współczynniki wpływu dla każdej z analizowanych kategorii dla 

każdego komponentu i procesu modułu i 

 

Przykładowo dla Potencjału Globalnego Ocieplenia (GWP) obliczenia dla modułu i prezentują 

się następująco: 

  
gdzie: 

GWPi to Potencjał Globalnego Ocieplenia dla modułu i 

an,i to całkowita ilość/liczba komponentów/procesów n w module i 

GWPan,i to Potencjał Globalnego Ocieplenia dla komponentu/procesu n w module i 

 

4.3.12 Prezentacja wyników 
Wyniki obliczeń powinny być prezentowane razem z informacjami zawartymi w 

poprzednich punktach, które umożliwiają osobom zapoznającym się z wynikami lepiej 

zrozumieć z czego wynika dana wartość. 

 

4.4 Deklaracje Środowiskowe Produktów (EPD) 

Deklaracja Środowiskowa  Produktu, czyli Environmental Product Declaration (EPD), 

to dokumentacja opisująca szczegółowo oddziaływanie produktu na środowisko podczas 

całego cyklu życia. Norma EN 15804 (Zrównoważenie robót budowlanych -- Deklaracje 

środowiskowe wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych) oraz ISO 

14025 (Etykiety i deklaracje środowiskowe typu III) szczegółowo precyzują co powinna taka 

deklaracja zawierać i jak powinna być wykonana. Deklaracja EPD powstaje w oparciu  

o wykonaną wcześniej ocenę cyklu życia. Aby być ważna, musi być także poddana 

sprawdzeniu przez niezależną jednostkę weryfikującą (instytucje mogące weryfikować 

deklaracje EPD typu III zrzeszone są w międzynarodowej organizacji ECO-Platform www.eco-

platform.org). 
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5. Zintegrowany Proces Projektowy 
Historia Zintegrowanego Procesu Projektowego rozpoczęła się w Kanadzie w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku w ramach projektu pod nazwą C2000, który miał za zadanie 

opracować metody pozwalające na realizację budynków o wysokiej efektywności 

energetycznej (Larsson 2004). Projekt zakończył się sukcesem. Zrealizowano osiem 

demonstracyjnych budynków, które odpowiadały założeniom energetycznym jak  

i środowiskowym, jednocześnie spełniając kryteria finansowe. Stosując tradycyjny proces 

projektowy może być bardzo trudno spełnić różnorodne kryteria środowiskowe czy kosztowe 

(Majerska-Pałubicka 2014), a Zintegrowany Proces Projektowy został zaprogramowany tak, 

aby umożliwić implementację skomplikowanych zagadnień i rozwiązań do projektu.  

Zintegrowany proces projektowy (ang. Integrated Design Process - IDP) staje się coraz 

popularniejszy wraz ze wzrostem środowiskowych standardów, które powinny spełniać 

budynki.  

5.1 Proces projektowania architektonicznego 

W Polsce proces pracy nad projektem architektonicznym zwykle przebiega według 

podobnych faz: szkicowanie, koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, po czym 

następuje proces budowy, a wraz z nią projekty warsztatowe. We wczesnych etapach prac 

projektowych możliwości wprowadzenia zmian są zazwyczaj łatwiejsze niż w późniejszych. 

Można to zilustrować na tzw. Krzywej MacLeamy’ego (ilustracja 5.1). Decyzje podjęte na 

wczesnych etapach projektowania mogą okazać się tymi, które najbardziej wpływają na 

środowisko, emisje dwutlenku węgla, koszty czy energooszczędność, ponieważ dotyczą 

globalnych założeń dotyczących projektu. Doskonale może to zilustrować cytat: „Pierwszego 

dnia menedżer ma stuprocentowy poziom wpływu na koszty inwestycji (…) – zbudować czy nie 

zbudować?” (Paulson 1976). Można wyciągnąć wniosek, że etap szkicowania i tworzenia 

koncepcji to najważniejsza faza w kontekście tworzenia zrównoważonych projektów 

architektonicznych (Ryńska 2012).  

Zalety zintegrowanego procesu projektowego można zwizualizować na wykresie 

(ilustracja 10). Jedna z krzywych ilustruje poziom wiedzy o projekcie, ale także koszty 

ewentualnych zmian. Krzywa z biegiem czasu rośnie ilustrując, że im projekt jest bardziej 

zaawansowany i bliższy ukończenia, zmiany są coraz trudniejsze i droższe do implementacji. 

Druga krzywa pokazuje jak wiele różnych decyzji może zaistnieć podczas trwania procesu 

projektowania i jak łatwo można zmienić jeden wybór na inny. Ta krzywa z biegiem czasu 



41 

maleje co pokazuje, że wraz z rozwojem projektu następuje częściowa utrata możliwości 

wprowadzania modyfikacji. 

 

Ilustracja 10. Architektoniczny proces projektowy - tzw. Krzywa MacLeamy’ego - przedstawiająca 
wpływ uszczegółowienia projektu na możliwości ewentualnych zmian (opracowanie własne na 
podstawie Paulson 1976, HOK 2010, Davis 2013) 

Na wykresie punkt przecięcia krzywych, jest punktem równowagi, w którym 

ewentualne zmiany stają się drogie i problematyczne. Zintegrowany proces projektowy 

proponuje przeniesienie zmian i kluczowych decyzji na wcześniejsze etapy pracy, kiedy 

możliwości są największe, a koszty najmniejsze.  

Nie ma jednej definicji jak należy prowadzić taki proces projektowy, jednak zwykle 

wymienia się następujące elementy jako składowe zintegrowanego procesu projektowego 

(Larsson 2004, Kibert 2013):  

- interdyscyplinarna kooperacja wszystkich specjalistów związanych z procesem budowlanym 

od samego początku procesu projektowego (architektów, inżynierów, rzeczoznawców, 

doradców, itd.) 

- stosowanie analiz energetycznych i środowiskowych we wszystkich fazach procesu 

projektowego  

- stosowanie wariantowości podczas procesu projektowego, popartych analizami  

i optymalizacją 

- jasne określenie celów energetycznych i środowiskowych 
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Ilustracja 11. Schemat zintegrowanego procesu projektowego (opracowanie własne) 

Charakterystycznym elementem IDP są „pętle projektowe”, które nadają procesowi 

projektowemu charakter iteratywny. Stanowi to przeciwieństwo tradycyjnego linearnego 

procesu projektowego (ilustracja 11). Kolejne fazy projektu przenikają się ze sobą,  

a projektanci często rozważają kilka wariantów w ramach jednej z faz, jednocześnie „cofając 

się”. Decyzje bazują nie tylko na aspektach teoretycznych, estetycznych czy funkcjonalnych, 

ale także na analizach i symulacjach, które pozwalają lepiej zrozumieć wady i zalety danego 

rozwiązania projektowego. Zintegrowany proces projektowy można z powodzeniem stosować 

zarówno w ramach edukacji architektonicznej jak i projektów komercyjnych (Hansen  

i Knudstrup 2004). 

Istnieje także inna metodologia pracy związana ze Zintegrowanym Procesem  

Projektowym, używana  często w edukacji inżynieryjnej i architektonicznej. Jest to „Problem 

Based Learning” - PBL (Knudstrup 2004). PBL to metoda nauczania ukierunkowana na 

rozwiązywaniu zadanych problemów na zasadzie pracy grupowej. Design Thinking (DT) to 

kolejna metoda pracy, która może być pomocna w rozwiązywaniu problemów 

architektonicznych. DT oparte jest na nielinearnym podejściu przenikających się faz 

zawierających  formulację problemu, burzę mózgów i prototypowanie  

(Tymkiewicz i Bielak-Zasadzka 2016). 
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5.3 Zastosowanie Zintegrowanego Procesu projektowego w projektowaniu 
budynków zrównoważonych 

5.3.1 Architektura zrównoważona 

Sytuacja gospodarcza, środowiskowa oraz prawna nakłada na architektów  dodatkowe 

obowiązki i odpowiedzialność w zakresie projektowania zrównoważonego. Stwarza to takżę 

potrzebę wdrażania zintegrowanego procesu projektowego, który umożliwia projektowanie 

zaawansowanych technologicznie budynków. Nie da się ukryć, że proces projektowania 

urbanistycznego i architektonicznego jest działaniem zespołów interdyscyplinarnych  

i międzybranżowych (Ryńska 2012). W szczególności  projekty budynków zrównoważonych 

wymagają dodatkowego zaangażowania w postaci analiz i specjalistycznej wiedzy. Samo 

pojęcie architektury zrównoważonej nie jest jednak przez wszystkich autorów rozumiane w ten 

sam sposób. Istnieje bardzo wiele różnych definicji „rozwoju zrównoważonego” i „architektury 

zrównoważonej” (Bać 2014).  

Architektura bioklimatyczna zajmuje się zagadnieniem projektowania budynków 

dostosowanych do lokalnych warunków klimatycznych. Victor Olgyay w książce z 1963 roku 

„Design with Climate. Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism” analizuje wpływ 

lokalnych uwarunkowań na formę architektury (Olgyay 1963). Innym przykładem podejścia 

bioklimatycznego jest „Introduction to Architectural Design - the basis of sustainable design”. 

Autor, Steven Szokolay, analizuje jakie wymogi muszą spełnić budynki, aby uzyskać komfort 

wewnętrzny wyrażany w postaci optymalnych warunków termicznych, akustycznych oraz 

oświetleniowych, a także opisuje wpływ doboru materiałów na architekturę (Szokolay, 1988). 

Architektura staje się odpowiedzią na potrzebę komfortu jej użytkownika, przy jednoczesnym 

planowaniu racjonalnego zużycia zasobów. Miejscowe warunki środowiskowe są 

prawdopodobnie jednymi z najważniejszych uwarunkowań architektury (Ryńska 2001). Jednak 

w kontekście kryzysu klimatycznego architektura zrównoważona również powinna 

odpowiadać na potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych  (La Roche 2011). 

Zrównoważone projektowanie architektoniczne powinno być ewolucją tradycyjnego modelu 

projektowania oraz stanowić kolejny aspekt w wielowątkowym procesie powstawania budynku 

(Baranowski 1998). 
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5.3.2 Analizy środowiskowe w projektowaniu budynków zrównoważonych 

Projektowanie budynków zrównoważonych powinno być poparte odpowiednimi 

analizami wykonywanymi na różnych etapach prac projektowych (Ryńska 2012). Niniejsze 

opracowanie skupia się na cyfrowych metodach usprawniających proces projektowy 

koncentrując się na analizie śladu węglowego (czyli emisji gazów cieplarnianych) budynków, 

w całym cyklu ich życia, jako aspektu o charakterze monokryterialnym i liczbowym, w którym 

możliwa jest ocena porównawcza rozwiązań. Ślad węglowy jest jedną z możliwych form 

szacowania wpływu działań człowieka na środowisko.  

5.3.3  Zastosowanie Zintegrowanego Procesu projektowego 
Zastosowanie IDP może się znacząco przyczynić do zmniejszenia negatywnego 

wpływu na środowisko. W ramach IDP następuje zwiększenie nakładu pracy we wczesnych 

fazach projektu, kiedy możliwości wpłynięcia na rozwiązania projektowe są największe. 

Należy jednak podkreślić, że pomimo wszelkich pozytywnych stron stosowania 

zintegrowanego procesu projektowego samo jego stosowanie w żaden sposób nie sprawia, że 

projekt będzie „zrównoważony” czy ekologiczny (Knudstrup i Hansen 2004). 

5.4 Ocena Cyklu Życia w procesie projektowym 

Zastosowanie Oceny Cyklu Życia (LCA) w architektonicznym procesie projektowym 

było już weryfikowane w wielu projektach badawczych. Okazuje się, że LCA rzadko stosowane 

jest jako narzędzie wspomagające projektanta w trakcie procesu projektowego, a najczęściej 

stosowane jest jedynie do końcowej oceny wykonanego już projektu (Hollberg 2016). Do 

przeprowadzenia kompletnej analizy niezbędne są dokładne dane z prawie zakończonego 

projektu. Chcąc przeprowadzić LCA w trakcie trwającego procesu projektowego, konieczne 

byłoby zastosowanie uproszczonej wersji analizy.  Można to osiągnąć stosując np. średnie, 

statystyczne wartości dla procesów i elementów budynku. Uśrednione wartości dla 

poszczególnych komponentów mogą być wyrażane jako liczby „na metr kwadratowy”, co 

zazwyczaj przekłada się na błąd w granicach 5-10% w porównaniu z pełną analizą LCA 

(Bonnet i inni 2014, Marsh i inni 2018). Takie podejście  może umożliwić przeprowadzenie 

analiz na wczesnych etapach projektowania, oraz znacznie poprawić czasową efektywność 

metody.  
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Ważnym aspektem jest także porównywalność wyników analiz przeprowadzonych 

przez różnych autorów. Säynäjoki i inni przeprowadzili badanie, w którym porównano 49 

różnych analiz LCA  (Säynäjoki i inni 2017). Porównanie wykazało, że nawet w przypadku 

podobnych budynków, o porównywalnych cechach (takich jak funkcja, wielkość, 

powierzchnia, technologia budowy) można uzyskać bardzo różne wyniki. Badanie wykazało, 

że można dokonać porównania między analizami LCA wykonanymi przez tych samych 

autorów, natomiast porównanie różnych badań LCA przeprowadzonych przez różnych 

specjalistów traci spójność z powodu wielu różnych czynników. Kolejnym wnioskiem  

z badania było to, że tylko całościowe podejście do analizy cyklu życia może prowadzić do 

rzeczywistej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Problem z LCA w praktyce polega na tym, 

że dostępność danych jest zbliżona do krzywej, jak w przypadku wykresu kosztów zmian 

projektowych (ilustracja 5.1). Na wczesnym etapie projektowania możliwość zmiany projektu 

jest ogromna, ale dane dotyczące decyzji projektowych są ograniczone. Szczegółowe LCA lub 

precyzyjną analizę śladu węglowego można wykonać tylko w późniejszych fazach 

projektowania, gdy zdolność wpływania na projekt budynku jest bardzo niska. 
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6. Ślad węglowy w projektowaniu architektonicznym - decyzje 
projektowe wpływające na ślad węglowy w cyklu życia budynku 

 

Projektant w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej musi podjąć szereg 

decyzji. Prezentowane są najważniejsze aspekty projektowania budynków (ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków wielorodzinnych), analizując je w kontekście wpływu na ślad 

węglowy. Informacje zawarte w rozdziale stanowią wyniki badań i analiz pochodzących  

z trzech rodzajów źródeł: analizy literaturowej,  doświadczenia  i badaniach własnych autora 

niniejszej dysertacji.   

6.1 Fazy cyklu życia 

Decyzje projektanta mogą wpływać na ślad węglowy budynku. Część z nich dotyczy 

całego cyklu życia budynku, podczas gdy inne tylko poszczególnych faz. Podział na 

poszczególne fazy został przedstawiony na ilustracji 12. 

 
Ilustracja 12. Fazy cyklu życia budynku (opracowanie własne, na podstawie PN-EN 15978) 
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Ślad węglowy dotyczący faz od A1 do C4) określany jest jako ślad węglowy cyklu 

życia. Moduł D czyli ślad węglowy poza cyklem życia obejmuje korzyści związane  

z ponownym wykorzystaniem, odzyskiwaniem lub recyklingiem materiałów i komponentów. 

Są to działania które mogą zostać podjęte już poza cyklem życia danego budynku, a które mogą 

przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego innej inwestycji. 

 

Ślad węglowy budynku podzielony jest na dwie części: wbudowany i operacyjny. 

Wbudowany ślad węglowy wynika przede wszystkim ze stosowanych materiałów oraz  

z czynności niezbędnych do ich wytworzenia, transportu i wykorzystania w budynku. 

Wejściowy ślad węglowy dotyczy faz wyrobu oraz wznoszenia. Z punktu widzenia procesu 

projektowego, na tym etapie architekt ma największą kontrolę nad inwestycją. Faza 

użytkowania (B) opisuje ślad węglowy zarówno wbudowany jak i operacyjny. Wbudowany 

ślad węglowy z fazy B wynika z wszelkiego rodzaju napraw, wymian, remontów czy 

przebudowy (i łączących się z tymi fazami niezbędnymi czynnościami, takimi jak produkcja 

czy transport materiałów). Ślad węglowy końca życia dotyczy natomiast wszelkich działań, 

które następują po zakończeniu użytkowania budynku i uwzględnia takie aspekty jak rozbiórka, 

transport, przetwarzanie odpadów czy ich składowanie. Ślad węglowy operacyjny wynika ze 

zużywanej na funkcjonowanie budynku energii i wody. 

 

6.1.1 Referencyjny okres użytkowania 
Okres funkcjonowania budynku, określany jako referencyjny okres użytkowania, jest 

istotnym elementem oceny śladu węglowego budynku. Znacząco wpływa na finalny wynik 

śladu węglowego operacyjnego i wbudowanego, pochodzącego z fazy B. W ramach 

eksperymentów założono okres 30 lat jako okres analizowany. 30-letni okres funkcjonowania 

był przyjmowany w literaturze przez różnych autorów (Hollberg i Ruth, 2014). Argumentem 

przemawiającym za wyborem okresu 30 letniego jest także cel neutralności klimatycznej do 

roku 2050 - omówiony w rozdziale 3.5 (Delem i inni 2020). Zakładany okres jest wystarczająco 

krótki, aby można było pominąć wpływ faz B1-B5 na ślad węglowy budynku, ponieważ  

w okresie 30 lat nie będzie prawdopodobnie potrzeby wykonywania większych remontów 

(Nygaard Rasmussen i inni 2020). Obliczenia wykonane w ramach eksperymentów z fazy 

operacyjnej można przeliczyć na dowolny inny okres użytkowania, używając odpowiedniego 

współczynnika. 
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6.2 Decyzje architektoniczne wpływające na ślad węglowy budynku 

Na potrzeby pracy badawczej zebrano dane dotyczące śladu węglowego i jego 

związków z procesem projektowym - zbiór został opracowany  na podstawie analizy 

literaturowej oraz własnych doświadczeń autora. Zebrany zestaw dobrych praktyk posłużył do 

dalszej, eksperymentalnej pracy badawczej. 

Do każdego omawianego zagadnienia została przygotowana ilustracja, która 

umiejscawia wpływ danej decyzji na osi cyklu życia budynku (ilustracja 13). Na podstawie 

własnego doświadczenia oraz badań literaturowych autor niniejszej dysertacji określił także, na 

które fazy cyklu życia budynku dana decyzja ma istotny wpływ, oznaczając je kolorem 

ciemnoszarym (tzn. zmiana tej decyzji może w znaczący sposób zmienić wynik śladu 

węglowego zaznaczonych faz). Oprócz tego oznaczono fazy cyklu życia, na które dane decyzje 

projektowe mają mniejszy wpływ, ale nie zerowy (kolor jasnoszary). 

 
Ilustracja 13. Jak czytać schematy wpływu poszczególnych decyzji na ślad węglowy (opracowanie 
własne). 
 

 

6.2.1 Wielkość budynku 
Jednym z najważniejszych decyzji odnośnie śladu węglowego jaką podejmuje inwestor 

czy projektant jest decyzja, czy dany budynek w ogóle zbudować, a jeśli budować - to jak duży. 

Dobrze przedstawia to cytat z pracy Paulsona na temat redukcji kosztów inwestycji (Paulson 

1976):  

 

„On the  first  day,  management  has  a  100%  level  of  influence in determining future 

expenditures. (..) To build or not to build?”  

 

Parafrazując, pierwszego dnia, decydenci mają możliwość zmniejszenia śladu 

węglowego o 100% po prostu nie budując tego budynku. Być może zapotrzebowanie na funkcję 

oferowaną przez ten budynek można zapewnić w inny sposób? Jeśli jednak budynek musi 

zostać zbudowany, ograniczenie jego wielkości może być jednym z najprostszych rozwiązań 

zmniejszających ślad węglowy. Badania wykazały, że budynki o mniejszej powierzchni  
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i kubaturze w porównaniu do większego budynku o tej samej funkcji dla takiej samej ilości 

użytkowników cechują się niższym śladem węglowym (Crawford i Stephan 2020). Co istotne 

w mniejszym budynku dużo większy udział procentowy w śladzie węglowym ma udział 

wyposażenie, takie jak instalacje, czy urządzenia AGD i RTV, których bez względu na 

parametry budynku jest zawsze podobna ilość. Jednakże na budynek o mniejszych wymiarach  

przekłada się mniej zużytych materiałów, krótszy proces budowy, niższy udział odpadów,  

a także (poprzez zwartość i powierzchnię) mniejsze zużycie energii. (Akbarnezhad  

i Nadoushani 2014). 

 

 
Ilustracja 14. Wielkość budynku wpływa w sposób bezpośredni i pośredni wpływa na ślad węglowy 
wszystkich faz cyklu życia, i jest jedną z najważniejszych decyzji projektowych (opracowanie własne). 

 

6.2.2 Lokalizacja działki i klimat 
Lokalizacja działki budowlanej oraz umiejscowienie budynku na danej działce, to dwa 

różne aspekty. Sposób usytuowania budynku jest ważnym aspektem pracy projektanta, z kolei 

sam wybór działki budowlanej często nie podlega analizie architekta. Może on pełnić jednak 

funkcję konsultanta dla inwestora w trakcie poszukiwania odpowiedniego gruntu pod budowę 

budynku. W przypadku wyboru lokalizacji działki na ślad węglowy będą wpływać lokalne 

warunki klimatyczne  ale także dystans potrzebny do pokonania przez pojazdy transportujące 

elementy budowlane.  

Lokalizacje pod budowę budynku mogą charakteryzować się różnorodnymi warunkami 

klimatycznymi, które wpływają na ślad węglowy budynku, poprzez zmniejszenie lub 

zwiększenie zużywanej energii w związku z dużymi amplitudami temperatur. Wpływ 

lokalizacji, poprzez różnice w warunkach klimatycznych, został wprowadzony do 

projektowanego narzędzia cyfrowego w eksperymencie nr 7. poprzez umożliwienie wyboru 

przybliżonej lokalizacji. 

Transport materiałów budowlanych (faza C3) odpowiada za niewielką część emisji  

w cyklu życia. Różne badania pokazują, że zależnie od lokalizacji, użytych materiałów  

i technologii udział emisji od transportu stanowi między 0,5 a 6% śladu węglowego budynku 

(Ramya i Luo 2018). Architekt może wpłynąć na ten ślad węglowy wybierając materiały  

i produkty lokalne, niewymagające dalekiego transportu. Poza tym należy wybierać technologie 
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lekkich materiałów, takich jak np. konstrukcja drewniana czy stalowa, których transport czy 

przenoszenie będzie wymagać mniejszego zaangażowania ciężkiego sprzętu. 

 

 
Ilustracja 15. Lokalizacja działki wpływa w sposób bezpośredni przede wszystkim na ślad węglowy faz 
związanych z transportem (A4, C2) oraz na ślad węglowy fazy operacyjnego zużycia energii (B6). W 
sposób pośredni wpływa także na ślad węglowy faz związanych z użytkowaniem (poprzez zwiększenie 
śladu węglowego działań takich jak np. remont, transport; opracowanie własne). 

 

6.2.3 Lokalizacja budynku i zagospodarowanie terenu 
Lokalizacja budynku na działce wpływa na ślad węglowy budynku poprzez kilka 

niezależnych aspektów. Po pierwsze warunki takie jak ukształtowanie terenu, naturalna 

roślinność, czy lokalna zabudowa mogą wpływać na energooszczędność budynku - przede 

wszystkim poprzez zacienienie budynku projektowanego. W warunkach miejskich wpływ 

lokalnej zabudowy może okazać się bardzo istotny, szczególnie w wypadku zabudowy 

zacieniającej budynek od strony południowej. Aby umożliwić analizę aspektu zacienienia  

i wpływu otoczenia na ślad węglowy, w eksperymencie nr 6 dodano możliwość 

przeanalizowania lokalnego układu urbanistycznego. 

W warunkach klimatycznych jakie występują na terenie Polski, korzystne jest takie 

sytuowanie budynku, tak aby wykorzystać efekt zacieniania w miesiącach letnich, a unikać go 

w miesiącach zimowych. Przekłada się to przede wszystkim na dobór gatunków drzew  

i krzewów - od strony południowej korzystniej jest stosować roślinność liściastą, gubiącą liście 

w zimie, natomiast od pozostałych stron świata roślinność iglastą, chroniącą przed wiatrem 

również w miesiącach zimowych. (Pierzchalski 2014, Zielonko-Jung, 2020)  

Ukształtowanie okolicy może także wpływać na natężenie i kierunki wiatrów. Miejska 

wyspa ciepła, czyli sytuacja kiedy na pewnym obszarze terenu zabudowanego występuje 

podwyższona temperatura powietrza w stosunku do obszarów okolicznych (Błażejczyk i inni 

2014), to kolejny efekt, który może być wywołany przez lokalne warunki. W tym wypadku 

przede wszystkim przez materiały elewacyjne okolicznych budynków, wykończenie 

nawierzchni, ale także naturalne pokrycie terenu. Wyspa ciepła może przełożyć się na wyższe 

temperatury wewnątrz budynku w miesiącach letnich. Związane z tym jest zwiększenie 

zapotrzebowania na chłodzenie, a większość dostępnych, stosowanych powszechnie systemów 

chłodzenia ma negatywny wpływ na środowisko. Co więcej, systemy te same powodują 

podwyższanie temperatury w związku z pracą wielu urządzeń. Materiały o ciemnym kolorze, 
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dużej masie termicznej, a także nieprzepuszczające wody znacząco wzmacniają efekt wyspy 

ciepła. Wpływ wyspy ciepła można ograniczać poprzez stosowanie zacienienia, naturalnej 

roślinności, a także materiałów jasnych - odbijających promienie słoneczne (Yang i inni 2016). 

Niebieska infrastruktura (woda), poprzez ewaporację, także lokalnie obniża temperaturę (Gober 

i inni 2010). Naturalne przewietrzanie, poprzez odpowiednie formowanie korytarzy 

powietrznych, to kolejny sposób ograniczenia wyspy ciepła. 

Kolejnym aspektem usytuowania budynku na działce, szczególnie takiej  

o zróżnicowanym ukształtowaniu, jest lokalizacja dobrana tak, aby aby zminimalizować 

potrzebne roboty ziemne czy zagospodarowanie terenu, tym redukując wbudowany ślad 

węglowy całej inwestycji. 

 

 
Ilustracja 16. Odpowiednie zlokalizowanie budynku na działce to przede wszystkim zmniejszenie zużycia 
energii i operacyjnego śladu węglowego. Występuje także niewielki wpływ na wbudowany ślad węglowy 
inwestycji poprzez możliwość zredukowania działań ziemnych i ilości prac związanych z 
zagospodarowaniem terenu (opracowanie własne). 

 

6.2.4 Orientacja względem stron świata 
Orientacja względem stron świata to jedna z podstawowych zasad architektury 

energooszczędnej. Ma to związek przede wszystkim z przegrodami przeziernymi, które 

pozwalają na pasywne pozyskiwanie ciepła słonecznego. W warunkach klimatu 

kontynentalnego, na przykład na terenie Polski, korzystne jest wykorzystywanie pasywnych 

zysków słonecznych w miesiącach zimowych, natomiast unikanie ich w miesiącach letnich. Na 

półkuli północnej w większości wypadków ze względu na redukcję zapotrzebowania na 

ogrzewanie, najlepiej jest orientować budynek najbardziej przeszkloną elewacją od strony 

południowej. Oczywiście pod warunkiem zastosowania odpowiedniej ochrony przed 

przegrzewaniem (Aksoy i Inalli  2006). Potwierdzają to analizy i symulacje przeprowadzane  

w różnych lokalizacjach na półkuli północnej (Shao, Zheng i Jin 2020; Ruiz i Bandera 2014). 

Przykład jak zmienia się ilość potrzebnej energii na cele ogrzewania zależnie od orientacji 

budynku pokazuje ilustracja 17. W ostatnich latach zauważa się jednak, że wraz ze wzrostem 

izolacyjności przegród wpływ orientacji na efektywność energetyczną budynku jest coraz 

mniejszy (Mokrzecka 2018). 
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Ilustracja 17. Wpływ orientacji na zużycie energii cieplnej, przykład dla domu jednorodzinnego  
w Mongolii Wewnętrznej, w Chinach (opracowanie własne na podstawie: Shao, Zheng i Jin 2020) 
 

 
Ilustracja 18. Poprawna orientacja względem stron świata umożliwia wykorzystanie pasywnych zysków 
cieplnych, a poprzez to ograniczyć operacyjny ślad węglowy pochodzący z zapotrzebowania na energię 
cieplną (opracowanie własne). 

 

6.2.5 Forma budynku  
Prawo powierzchni to zasada powszechna w świecie biologii - „wraz ze wzrostem 

objętości maleje powierzchnia względna” (czyli na jednostkę objętości; Bryson 2019).  

W naturze przekłada się to na fakt, że mniejsze zwierzęta muszą poświęcić więcej energii na 

utrzymanie ciepła. Dla przykładu mysz musi zjeść codziennie ilość jedzenia odpowiadającą 

50% swojej masy ciała, podczas gdy człowiek potrzebuje ilość jedzenia odpowiadającą 

zaledwie ok. 2% swojej masy ciała. Aby to zwizualizować można wyobrazić to sobie na 

najprostszej formie przestrzennej wykorzystywanej w architekturze - sześcianie. Sześcian o 

boku  długości 1m, będzie miał 1m3 objętości, więc jego powierzchnia względna będzie 

wynosiła 6m2/1m3 = 6/m. Z kolei sześcian o boku długości 10m będzie miał 1000m3 objętości, 

podczas gdy jego powierzchnia ścian będzie się sumować do wartości 60m2. Jego powierzchnia 

względna będzie zatem wynosić 60m2/1000m3 = 0,6/m czyli 10 razy mniej. Ilustracja 19. 

pokazuje różnicę w zwartości budynku jednorodzinnego zależnie od skomplikowania bryły.  

W obu wypadkach jest to dom o powierzchni podłogi 112 m2, jednak jeden jest 

prostopadłościanem o wymiarach 8x14x3m, a drugi jest bardziej skomplikowaną bryłą (o tej 

samej objętości). Stosunek A/V jest 9% większy dla wariantu o skomplikowanej formie. 
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Ilustracja 19. Różnica w zwartości budynku A/V zależnie od skomplikowania formy (opracowanie 
własne) 

W budownictwie energooszczędnym prawo powierzchni jest realizowane na zasadzie 

kompaktowości (zwartości) budynku. Należy ograniczać powierzchnię zewnętrzną budynku, 

upraszczając jego formę. Dobrym przykładem może być ilustracja 20 prezentująca typowe 

wartości kompaktowości dla różnych typów budynków (Gonzalo i Vallentin 2014). 

Wraz ze zwartością zmieniają się proporcje budynku. Jednocześnie na ten aspekt mogą 

wpływać warunki klimatyczne. Przykładowo w klimacie zimnym, bardzo korzystne są okna 

zorientowane na południe. Zasadnym jest więc tworzenie rzutu budynku z maksymalnie długą 

fasadą południową. Podejście takie nie współgra z chęcią osiągnięcia maksymalnej zwartości 

bryły budynku. Jak więc należy kształtować bryłę budynku aby odpowiednio wyważyć zyski 

słoneczne i straty cieplne? Badania własne wykazały, że dążenie wyłącznie do jak najbardziej 

zwartego budynku nie jest najlepszym rozwiązaniem (Płoszaj-Mazurek 2019). Na przykładzie 

dynamicznych symulacji energetycznych budynku wielorodzinnego autor wykazał, że należy 

odpowiednio wyważyć oba efekty zależnie od konkretnego typu budynku jak i specyficznych 

uwarunkowań danego projektu.  
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Ilustracja 20. Wpływ formy na zwartość budynku (opracowanie własne, na podstawie Gonzalo i 
Vallentin, 2014) 

Oprócz zwartości, istotne jest także formowanie bryły budynku względem zacieniania 

własnego. Poprzez odpowiednie kształtowanie budynku, np. stosowanie balkonów od strony 

południowej, można bez dodatkowych konstrukcji zacieniających ograniczyć letnie 

przegrzewanie się budynku (zacienianie od góry). Z drugiej strony, należy unikać zacieniania 

okien poprzez liczne załamania bryły (zacienianie od boków). 

 

 
Ilustracja 21. Zwartość i forma w znaczący sposób ograniczają wbudowany ślad węglowy w fazach A1-
A3, ograniczając ilość materiałów potrzebnych do budowy. W pośredni sposób ograniczony zostaje 
także ślad faz A4-A5, poprzez zmniejszenie ilości materiałów zmniejszane są także potrzeby 
transportowe, oraz ilość procesów na budowie. Przekłada się to także na ograniczenie zapotrzebowania 
na materiały faz użytkowania, a także na mniejszy ślad węglowy końca życia. W istotny sposób 
ograniczony zostaje ślad węglowy fazy B6 poprzez redukcję zużywanej energii (przede wszystkim 
cieplnej). 
 

 

6.2.6 Układ funkcjonalny budynku 
Układ funkcjonalny budynku także ma związek ze śladem węglowym budynku. 

Możemy wyróżnić dwie różne kategorie, w których możemy rozpatrywać układ budynku. 

Pierwszą jest rozmieszczenie funkcji względem stron świata. Aby zwiększyć 

energooszczędność budynku można rozmieszczać funkcje zgodnie z kierunkami świata  
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i umieszczać te potrzebujące światła od strony południowej, a te o ograniczonym 

zapotrzebowaniu na światło po stronie północnej. Pomysł ten został zaproponowany już w roku 

1936 przez Neuferta (Neufert 1936). Przedstawił on koncepcję „architektonicznego zegara 

słonecznego” - czyli budynku, w którym pomieszczenia rozlokowane są zgodnie  

z przybliżonymi godzinami ich zapotrzebowania na światło dzienne. W ten sposób można 

znacznie zminimalizować zapotrzebowanie na oświetlenie sztuczne w godzinach dziennych.  

 
Ilustracja 22. Optymalny podział funkcji w budynku mieszkalnym (Ilustracja własna na podstawie 
Neufert i Neufert, 2012) 

 

Jako przykład na zastosowanie “architektonicznego zegara słonecznego” można 

przytoczyć sale przedszkolne czy szkolne, które dobrze jest lokalizować od strony wschodniej 

lub południowej, ponieważ dzieci zwykle przebywają w nich w godzinach przedpołudniowych, 

południowych i przez fragment popołudnia. Z kolei salon w mieszkaniu lepiej zlokalizować  

w części południowej lub zachodniej, ponieważ dzięki temu użytkownicy będą mogli 

skorzystać z bezpośredniego światła słonecznego w godzinach kiedy faktycznie przebywają w 
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tym pomieszczeniu. Przykład takiego zegara słonecznego dla pomieszczeń w budynku 

mieszkalnym został zaprezentowany na ilustracji 22 (Neufert i Neufert 2012). Odpowiednie 

ułożenie funkcji w budynku przekłada się nie tylko na dostęp do bezpośredniego światła 

dziennego, ale także zmniejszone sezonowe zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie  

i wynikający z tego  komfort cieplny (Rodrigues, Gaspar i Gomes 2014; Du, Jansen i inni 2019). 

Kolejnym aspektem jest sposób w jaki poszczególne funkcje są rozmieszczone 

względem siebie. Przede wszystkim plan może mieć charakter otwarty lub z wyraźnie 

wydzielonymi funkcjami. Otwarte plany charakteryzują się mniejszym zapotrzebowaniem na 

oświetlenie, ponieważ światło może swobodnie docierać w głąb budynku (Du, Jansen i inni 

2020). Wymaga to jednak zapewnienia odpowiedniej głębokości traktu umożliwiającego 

penetrację światła dziennego. Efekt rozmieszczenia funkcji został zbadany w pracy Du, Jansen 

i inni w 2019 roku (ilustracja 23). Przy zastosowaniu różnych planów funkcjonalnych różnice 

w zapotrzebowaniu na oświetlenie mogą sięgać wartości do 50% przy takiej samej zewnętrznej 

formie budynku. Układ funkcjonalny wpływa także na zapotrzebowanie na ogrzewanie  

i chłodzenie (w tym przypadku różnica waha  się w zakresie ok. 10%). Przekłada się to na 

różnicę w zapotrzebowaniu na energię końcową nawet do 30% tylko poprzez inne 

rozmieszczenie funkcji w budynku o identycznej formie zewnętrznej. Wyniki symulacji 

pokrywają się z wnioskami z wcześniej prezentowanej koncepcji zegara słonecznego. Układy 

funkcjonalne, w których biura i pomieszczenia konferencyjne zwrócone są względem 

kierunków wschód-południe-zachód mają niższe zapotrzebowanie na energię od pozostałych 

układów. Z drugiej strony okazuje się, że umieszczanie sal konferencyjnych od północy 

przekłada się na duży wzrost zapotrzebowania na energię (Du, Jansen i inni 2019). 

Układ funkcjonalny ma także przełożenie na wbudowany ślad węglowy budynków. 

Otwarte plany charakteryzują się mniejszym zużyciem materiałów, wskutek mniejszej ilości 

przegród w projekcie, co przekłada się na mniejszą ilość surowców, transportu, remontów jak 

i odpadów. Dodatkowo otwarty plan zwykle ułatwia zmiany funkcjonalne w późniejszym 

czasie, zmniejszając wymagany do tego nakład pracy i co za tym idzie zmniejszając 

wbudowany ślad węglowy fazy użytkowania.  
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Ilustracja 23. Wpływ układu funkcjonalnego na zapotrzebowanie na energię na przykładzie budynku 
biurowego położonego w Amsterdamie, w Holandii (opracowanie własne na podstawie Du, Jansen  
i inni 2019) 
 

 
Ilustracja 24. Otwarty układ funkcjonalny budynku wpływa na ślad węglowy na kilka różnych sposobów, 
jednak przede wszystkim poprzez zmniejszenie ilości zużywanej energii - cieplnej i elektrycznej na cele 
oświetlenia. W sposób pośredni także zmniejsza ślad węglowy materiałów (opracowanie własne). 
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6.2.7 Optymalizacja układu konstrukcyjnego 
Struktura budynku jest często jednym z największych źródeł wbudowanego śladu 

węglowego. Według badań ślad węglowy pochodzący od elementów konstrukcyjnych może 

stanowić nawet do 50% wbudowanego śladu węglowego budynku (ilustracja 25, opracowanie 

własne na podstawie George, Murray i inni 2020) 

 
Ilustracja 25. Wbudowany ślad węglowy elementów konstrukcyjnych na tle innych elementów budynku 
(opracowanie własne na podstawie George, Murray i inni 2020) 

 

 
Ilustracja 26. Ilość wykorzystanego materiału a ślad węglowy elementów konstrukcyjnych - wykres 
pudełkowy prezentujący rozstęp ćwiartkowy i medianę (dane z 600 zrealizowanych budynków, 
opracowanie własne na podstawie De Wolf 2017) 
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Ślad węglowy konstrukcji może zależeć zarówno od układu konstrukcyjnego, 

technologii, jak i wykorzystanych materiałów. De Wolf w ramach projektu deQo (database of 

embodied Quantity outputs) zebrała dane o ponad 600 różnych, zrealizowanych projektach na 

całym świecie. Na tej podstawie przeanalizowała związek pomiędzy ilością materiałów 

wykorzystanych do budowy konstrukcji budynków, a śladem węglowym generowanym przez 

te elementy. Z analizy wynika, że nie można wprost przekładać ilości wykorzystanego 

materiału na ślad węglowy struktury. Przykładowo, budynek wykonany w technologii 

wykorzystującej beton zbrojony, pomimo większej wagi materiału, może mieć niższy ślad 

węglowy niż lekki budynek stalowy (ilustracja 26). 

 

 
Ilustracja 27. Różnica w śladzie węglowym zależnie od zastosowanego układu konstrukcyjnego na 
przykładzie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pradze w Czechach (Opracowanie własne na 
podstawie Lupíšek, Vaculíková i inni 2015) 

 

 Optymalizacja układu konstrukcyjnego może przyczynić się do znacznej redukcji śladu 

węglowego, nawet przy wyborze materiałów o wyższej emisyjności. Lupíšek, Vaculíková i inni 
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przeanalizowali wpływ poszczególnych układów konstrukcyjnych w kombinacji z różnymi 

technologiami na przykładzie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego  

w Pradze w Czechach. Kombinacją o najniższym śladzie węglowym okazał się układ słupowo 

belkowy w konstrukcji żelbetowej (ilustracja 27). Beton zbrojony jako materiał ma dość wysoki 

ślad węglowy, a mimo to okazało się, że zoptymalizowana struktura żelbetowa może zużywać 

wielokrotnie mniej materiału oraz być efektywniejsza, nawet jeśli bazuje na technologii o 

wysokim śladzie węglowym. Projektowanie konstrukcji uzależnione jest od szeregu wymogów 

technicznych i prawnych.  Możliwe jest zmniejszenie śladu węglowego budynku poprzez 

optymalizację konstrukcji polegającą na analizie różnych możliwych wariantów struktury 

budynku, opartych zarówno na różnicach w geometrii, w ustroju konstrukcyjnym, jak  

i materiale. 

 

 
Ilustracja 28. Układ konstrukcyjny jest często jednym z głównych źródeł wbudowanego śladu 
węglowego budynków. Optymalizując konstrukcję pod względem geometrii, ustroju konstrukcyjnego czy 
wybranego materiału konstrukcyjnego można znacząco zredukować wbudowany ślad węglowy, przede 
wszystkim w fazach A1-A5 oraz C1-C4. Układ konstrukcyjny rzadko poddawany jest zmianom czy 
konserwacji na etapie użytkowania, dlatego też tutaj wpływ jest pomijalny (opracowanie własne). 

   

6.2.8 Projektowanie w celu minimalizacji potrzeb konserwacji 
Wbudowany ślad węglowy pochodzący z fazy użytkowania to przede wszystkim efekt 

konserwacji, napraw, wymian urządzeń, remontów czy usterek. Ślad węglowy z działań 

konserwacyjnych jest często pomijany w analizach śladu węglowego z powodu 

nieprzewidywalności. Szacowanie tego śladu opiera się na probabilistycznych lub 

teoretycznych scenariuszach i obarczone jest dużym błędem. Zauważa się tu korelację, że przy 

dłuższym zakładanym okresie życia budynku (RSL), ślad węglowy z fazy użytkowania stanowi 

większą część całkowitego wbudowanego śladu węglowego (Francart i Malmqvist 2020). 

Różni autorzy oceniają udział wbudowanego śladu z fazy użytkowania na od 1% do nawet 

ponad 75% całego wbudowanego śladu węglowego (dla budynku o zakładanym referencyjnym 

zakresie czasowym 300 lat).  

Działania konserwacyjne można podzielić ze względu na antycypację na planowane 

(proaktywne) i nieplanowane (reaktywne). Działania planowane odbywają się w określonych 

odstępach czasowych i wynikają z takich aspektów jak np. okres wymiany filtrów wentylacji. 

Działania nieplanowane występują w sposób losowy i wynikają z nieprzewidzianych usterek  

i wynikających z tego potrzebnych napraw. W literaturze przedmiotu istnieją różne wartości 
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zalecane do przyjmowania w analizach. Dane z trzech takich publikacji zostały zebrane na 

ilustracji 29 (Celińska-Mysław i Wiatr 2018; Adams, Burrows i inni 2019; Delem, Jannsen  

i inni 2020). Istotny wpływ może tu mieć lokalizacja budynku – przykładowo lokalizacja 

nadmorska, zwykle przekłada się na szybszą degradację funkcjonalną, jak i estetyczną 

materiałów fasadowych budynku (Celadyn 2015). 

 

 
Ilustracja 29. Referencyjny czas życia elementów budowlanych (opracowanie własne na podstawie: 
Celińska-Mysław i Wiatr 2018; Adams, Burrows i inni 2019; Delem, Jannsen i inni 2020) 

 

 

 
Ilustracja 30. Porównanie średniego śladu węglowego różnych pokryć dachowych na podstawie 
probabilistycznej metody Monte Carlo pod względem śladu węglowego (opracowanie własne na 
podstawie Francart i Malmqvist 2020) 

 

Francart i Malmqvist przeanalizowali w sposób probabilistyczny różne scenariusze 

doboru pokrycia dachowego, zależnie od zakładanych parametrów częstotliwości 
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przewidzianych i nieprzewidzianych robót konserwacyjnych, pod względem śladu węglowego. 

Przeprowadzono 10000 symulacji Monte Carlo zakładając różne wartości parametrów 

(ilustracja 30). Porównano 4 różne pokrycia dachowe: bitumiczne, z paneli aluminiowych,  

z paneli stalowych i dachówkę ceramiczną. Średnio ślad węglowy z fazy konserwacji (B2) 

stanowił 9,5% całego wbudowanego śladu węglowego pokrycia dachowego, natomiast z fazy 

wymian (B4) 37%. Wyniki pokazały, że wprawdzie dach bitumiczny ma najniższy 

wbudowany, wejściowy ślad węglowy, ale to dachówka ceramiczna, poprzez mniejsze 

potrzeby wymiany i konserwacji, osiąga najniższy ślad węglowy w całym cyklu życia dla 

referencyjnych okresów życia budynku powyżej ok. 33 lat. Architekt w procesie projektowym 

musi brać pod uwagę referencyjny czas życia elementów budowlanych. W celu minimalizacji 

śladu węglowego należy wybierać rozwiązania trwałe, które nie wymagają konserwacji ani 

wymian. 

 

 
Ilustracja 31. Projektowanie w celu minimalizacji potrzeb konserwacji ma przede wszystkim wpływ na 
fazę użytkowania a konkretnie fazę konserwacji i wymian (B2 i B4). W sposób pośredni przyczynia się 
także do zmniejszenia ilości odpadów w fazie końca życia (opracowanie własne). 
 

6.2.9 Dobór materiałów budowlanych o niskim śladzie węglowym 
Wybór materiałów należy do najważniejszych decyzji podejmowanych przez 

projektantów. Materiały budowlane znacząco różnią się swoim śladem węglowym. Co istotne, 

wraz ze zwiększaniem efektywności energetycznej nowo budowanych budynków, udział 

wbudowanego śladu węglowego staje się coraz wyższy (Ürge-Vorsatz i inni 2020). Dla 

budynków zeroenergetycznych taki udział okazuje się jeszcze wyższy i sięga do prawie 75% 

całego śladu węglowego (ilustracja 32, na podstawie Kjendseth Wiik i inni 2018). Dlatego też, 
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coraz istotniejsze staje się projektowanie holistyczne, czyli uwzględniające nie tylko 

efektywność energetyczną, ale także wbudowany ślad węglowy. 

 
 

 

 
Ilustracja 32. Procentowy udział poszczególnych faz w śladzie węglowym cyklu życia budynków 
energooszczędnych - na przykładzie 7 analizowanych budynków w Norwegii (opracowanie własne na 
podstawie Kjendseth Wiik i inni 2018) 
 

Wybór materiałów o niskiej emisyjności, może znacząco zredukować ślad węglowy 

budynku. Jednak bardzo ważnym aspektem doboru materiałów jest rozpatrywanie jednostki 

funkcjonalnej danego elementu budowlanego. Rozwiązanie z wykorzystaniem materiału  

o niższym śladzie węglowym niekoniecznie będzie tym, które okaże się efektywniejsze  

i przełoży w całym cyklu życia na niższy ślad węglowy. Jako przykład można rozpatrzeć 

jednostkę funkcjonalną 1 m2 izolacji o współczynniku przenikania ciepła U = 0,15 W/m2K. 

Dla poszczególnych materiałów izolacyjnych o różnych wartościach współczynnika 

przewodzenia ciepła oraz gęstości, ilość materiału (w kilogramach) potrzebnego do 

zrealizowania założenia, będzie różna (ilustracja 33). Jeśli spojrzymy na wartość śladu 
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węglowego (faza wyrobu A1-A3) w przeliczeniu kgCO2eq na kg materiału, najwyższym 

śladem cechować się będzie EPS (5,36 kgCO2eq/kg), a najniższym słoma (-1,28 kgCO2eq/kg). 

Jednak spoglądając na jednostkę funkcjonalną, czyli na m2 izolacji o wartości U=0,15 W/m2K 

materiałem o najwyższym śladzie okazuje się PIR (122 kgCO2eq/JF), a materiałem  

o najniższym śladzie wełna drzewna (-43 kgCO2eq/JF). W tym miejscu należy podkreślić, że 

dla materiałów biogenicznych bardzo dużym źródłem śladu węglowego będzie faza końca 

życia (C3-C4). Aspekt ten jest szerzej omówiony w rozdziale 6.2.10. 

 
Ilustracja 33. W zależności od przyjętego przelicznika w różny sposób można uszeregować materiały od 
najniższego do najwyższego śladu węglowego (fazy A1-A3, opracowanie własne na podstawie  
Byggeriets Materialepyramide, b.d.) 

 

Decyzje materiałowe wpływają nie tylko na wbudowany ślad węglowy. Istotny wpływ 

mają także na ślad węglowy pozostałych faz, przede wszystkim fazy operacyjnej. Szczególnie 

istotne jest odpowiednie dobranie materiału izolacyjnego dla przegród poziomych i pionowych. 

Przykładowo wełna drzewna ma zwykle wyższy współczynnik przewodzenia ciepła od wełny 

szklanej (najlepsze produkty z wełny drzewnej osiągają 0,036 W/m2K, podczas gdy dla wełny 

szklanej są to wartości ok. 0,032 W/m2K). Dlatego też w niektórych wypadkach zastosowanie  

materiału o wyższym śladzie węglowym (wełny szklanej) może być korzystne aby ograniczyć 

straty ciepła, które mogą przekładać się na wyższy operacyjny ślad węglowy. Stanowi to 

kolejny aspekt do rozważenia przy doborze materiałów. 
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Ilustracja 34. Relacja grubości izolacji do śladu węglowego budynku z podziałem na wbudowany i 
operacyjny ślad węglowy (opracowanie własne z eksperymentu nr 4) 
 

Decyzje o wyborze materiałów należy podejmować holistycznie, biorąc pod uwagę cały 

cykl życia budynku. Przykładowo autor rozważył optymalną grubość izolacji dla budynku 

analizowanego w serii eksperymentów badawczych. W eksperymencie nr 4 (rozdział 9.4) 

rozważono 100.000 wariantów budynku z różnymi grubościami izolacji od 13 do 83 cm 

grubości poszukując optymalnych parametrów dla budynku o najniższym śladzie węglowym. 

W tym eksperymencie okazało się, że optymalną grubością izolacji jest wartość w okolicach 

55 do 65 cm (ilustracja 34). Wartości niższe zbytnio zwiększały zapotrzebowanie na 

ogrzewanie, a wartości większe zwiększały wbudowany ślad węglowy nie rekompensując tego 

oszczędnościami w energii grzewczej. 

 

 
Ilustracja 35. Dobór materiałów budowlanych o niskim śladzie węglowym wpływa przede wszystkim na 
ślad węglowy fazy wyrobu (A1-A3), poprzez bezpośrednie zmniejszenie tej wartości. Jednak w sposób 
pośredni wpływa także na takie aspekty jak transport czy niższy ślad węglowy fazy użytkowania - dlatego 
też w trakcie doboru materiałów należy rozważyć te fazy. 
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6.2.10  Materiały biogeniczne 
Materiały biogeniczne (ang. biogenic) to materiały pochodzące od organizmów 

żywych, lub przez nie wytworzone, wykluczając materiały pochodzenia kopalnego (Matthews 

i inni 2015). Stosowanie materiałów biogenicznych może znacząco obniżyć wbudowany ślad 

węglowy budynku (Breton i inni 2018). Materiały biogeniczne mają zwykle niższy ślad 

węglowy niż porównywalne materiały o tej samej funkcji, ale innego pochodzenia (ilustracja 

6.22, rozdział 6.2.9). W wypadku materiałów pochodzenia biogenicznego należy jednak 

rozważać cały cykl życia (Hoxha i inni 2020). 

Odmienny charakter pochodzenia materiałów sprawia, że różne fazy mają różny udział 

procentowy w całym śladzie węglowym danego produktu. Przykładowo dla materiałów 

pochodzenia mineralnego, większość śladu węglowego generowana jest w fazie wyrobu,  

i ograniczenie się do tej fazy jest przydatnym uproszczeniem analizy, nie rzutującym  

w znaczącym stopniu na wynik (Lasvaux i inni 2014). Jednak w wypadku materiałów 

pochodzenia biogenicznego takie podejście może przyczyniać się do znaczących błędów  

i bardzo ważne jest uwzględnienie także fazy końca życia (Fouquet i inni 2015; Sandin i inni 

2014;  Levasseur i inni 2013). 

Atmosferyczny dwutlenek węgla w procesie sekwestracji usuwany jest z atmosfery  

w procesie fotosyntezy i wzrostu roślin (Brandão i inni 2013).  Z pochłoniętego dwutlenku 

węgla (CO2) rośliny same wbudowują cząsteczki węgla (C), natomiast tlen wydzielany jest do 

atmosfery. Masa atomowa cząsteczki węgla C to 12 jednostek, masa podwójnej cząsteczki tlenu 

O2 to 32 jednostki, a więc masa całej cząsteczki CO2 to 44 jednostki. Pochłonięty węgiel 

stanowi 12/44 czyli ok. 27% masy pochłoniętego dwutlenku węgla. Przyjmuje się założenie, że 

biogeniczne produkty  budowlane (takie jak drewno konstrukcyjne czy słoma izolacyjna) mają 

w swojej suchej masie ok. 50% węgla (Pittau 2018). Oznacza to, że materiały biogeniczne mogą 

odpowiadać za pochłonięcie z atmosfery większej ilości CO2 niż same ważą. Należy jednak 

pamiętać, że materiały biogeniczne, wraz z fazą końca życia uwalniają cały ten dwutlenek 

węgla z powrotem do atmosfery. Istnieje kilka metod stosowanych w metodologii LCA do 

uwzględnienia wpływu biogenicznego dwutlenku węgla na ślad węglowy budynków. 

Tradycyjne podejścia to metoda ‘0/0’ oraz ‘-1/+1’ (Hoxha i inni 2020).  

Metoda ‘0/0’ zakłada, że ilość dwutlenku węgla pochłoniętego w procesie sekwestracji, 

odpowiada ilości dwutlenku węgla wydzielanego podczas rozkładu danego materiału. W tej 

metodzie w ogóle nie uwzględnia się przepływu dwutlenku węgla pomiędzy fazami. Jedynym 

uwzględnianym elementem jest uwolnienie metanu (CH4) w fazie końca życia. 
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Ilustracja 36. Metoda ‘-1/+1’ pozwala na dokładne prześledzenie efektów decyzji materiałowych  
w różnych fazach cyklu życia (opracowanie własne na podstawie Hoxha i inni 2020) 

 

Metoda ‘-1/+1’ ma na celu dokładne wymodelowanie obiegu dwutlenku węgla w cyklu 

życia budynku (ilustracja 36). Uwzględnia przepływ dwutlenku węgla pomiędzy fazami cyklu 

życia i dodatkowo pozwala na dokładniejsze rozważenie działań związanych z modułem D 

(czyli z działaniami dotyczącymi recyklingu, odzysku materiałów oraz ponownego 

wykorzystania i projektowania cyrkularnego). Metoda ta jest zalecana do oceny budynków  

w cyklu życia przez normy i standardy (EC 2013b; EN-16485 2014; ISO-14067 2018). Została 

także wybrana do przeprowadzanych w ramach pracy badawczej eksperymentów. 

W ostatnich latach pojawiły się nowe, dynamiczne metody mające na celu 

uwzględnienie czasu jaki jest potrzebny na wzrost roślin, i czasu kiedy emisje następują 

(Levasseur i inni 2010; Cherubini i inni 2011; Hoxha i inni 2020).  

Przyglądając się śladowi węglowemu różnych materiałów biogenicznych można 

zauważyć, że ślad węglowy fazy końca życia jest zwykle większy niż fazy wyrobu (ilustracja 

6.26), co przekłada się na to, że finalnie taki materiał nie będzie miał negatywnego śladu 

węglowego. Ilustracja 36 pokazuje także jak zmienia się ślad węglowy zależnie od przyjętego 

scenariusza. W przykładzie przeanalizowano dwa scenariusze: 

 

- spalenie 100% materiału jako substytut surowców potrzebnych do produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł kopalnych i wynikające z tego ograniczenie emisji 
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- recykling 100% materiału jako substytut produkcji surowców potrzebnych do produkcji płyt 

wiórowych i wynikające z tego ograniczenie emisji 

W praktyce żaden ze scenariuszy prawdopodobnie nie będzie występował w 100%, 

natomiast realistyczne jest założenie jakiejś formy miksu obu scenariuszy w różnych 

proporcjach. 

 
Ilustracja 37. Ślad węglowy materiałów biogenicznych w cyklu życia na przykładzie sklejki i CLT 
(opracowanie własne na podstawie Træ.dk og Træinformation, b.d.) 
 

Coraz częściej w deklaracjach środowiskowych produktów biogenicznych pojawia się 

rozdzielenie na ślad węglowy pochodzący od spalania paliw kopalnych i ślad węglowy 

biogeniczny - wynikający ze zgromadzonego w roślinach dwutlenku węgla (ilustracja 38, 

scenariusz spalenia), a także ślad węglowy wynikający ze zmiany użytkowania gruntów (Land 

Use and Land Use Change - LULUC). Zależnie od przyjętej metody należy użyć 

odpowiedniego typu śladu węglowego w przeprowadzanej analizie. Różnicę w wyniku śladu 

węglowego faz A1-A3 poprzez decyzję o uwzględnieniu śladu węglowego biogenicznego 

pokazuje ilustracja 39. Na wykresie porównano 2 kompozycje ścian: tradycyjną murowaną (1) 

oraz wykonaną z CLT (2,3) (dokładny opis warstw znajduje się w rozdziale 9.7.4).  

W przypadku ściany CLT rozróżniono uwzględnienie śladu węglowego biogenicznego (2) lub 

nie (3). Można zauważyć, że ściana z CLT niezależnie od przyjętej metody ma dużo niższy ślad 

węglowy od ściany murowanej, jednak ściana uwzględniająca biogeniczny ślad węglowy ma 

ślad ujemny, podczas gdy ściana nie uwzględniająca biogenicznego śladu ma ślad węglowy 

dodatni. 
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Ilustracja 38. Podział na ślad węglowy pochodzący ze źródeł kopalnych i biogenicznych materiału 
biogenicznego (na przykładzie CLT, opracowanie własne na podstawie Træ.dk og Træinformation, b.d.) 
 

 
Ilustracja 39. Porównanie 2 konstrukcji ściany pod względem śladu węglowego faz A1-A3 na jednostkę 
funkcjonalną 1 m2 elewacji. 1 - ściana murowana, 2 - ściana z CLT (z uwzględnieniem biogenicznego 
śladu węglowego), 3 - ściana z CLT (bez uwzględnienia biogenicznego śladu węglowego). (opracowanie 
własne) 

 
 

 
Ilustracja 40. Materiały biogeniczne charakteryzują się zwykle niższym śladem węglowym niż ich 
zamienniki innego pochodzenia. Jednak w wypadku tych materiałów bardzo istotne jest uwzględnienie 
fazy końca życia. Materiały biogeniczne obniżają ślad węglowy fazy wyrobu w znaczący sposób, 
jednocześnie zwiększając ślad węglowy końca życia (opracowanie własne). 
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6.2.11 Izolacyjność przegród nieprzeziernych i przeziernych 
Obniżenie zapotrzebowania na energię przekłada się na niższy ślad węglowy budynku. 

Zwiększenie izolacyjności przegród jest jednym z działań, które pozwalają na ograniczenie 

zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Większą izolacyjność budynku można osiągnąć 

poprzez obniżenie wartości współczynnika przenikania ciepła (U) dla przegród zewnętrznych 

budynku. Należy jednak zauważyć, że działania takie jak zwiększanie grubości izolacji 

podlegają ekonomicznemu prawu zmniejszonych przychodów (Mora i inni 2012). Zostało to 

przedstawione na ilustracji 6.30, która pokazuje zależność między wartością współczynnika 

przenikania ciepła a grubością izolacji.  

 
Ilustracja 41. Współczynnik przenikania ciepła U w zależności od grubości izolacji (opracowanie 
własne) 

W tym przykładzie została założona ściana zewnętrzna z konstrukcją z cegły pełnej  

o grubości 20cm. Od strony zewnętrznej dodawana była różna grubość izolacji termicznej  

(o współczynniku lambda równym 0,034 W/mK). Można zauważyć, że dodanie pierwszych 

5cm izolacji zmniejszyło wartość U dla ściany z wartości 2,1 W/m2K do 0,51 W/m2K - czyli 

zmniejszenie ponad czterokrotne. Dodanie kolejnych 5cm zmniejsza tą wartość do 0,29 

W/m2K. Dla porównania różnica w wartości U między grubością izolacji 40cm a 45cm to już 

zaledwie około 10%. Z tego faktu wynika, że gdy uwzględniony zostanie wbudowany ślad 

węglowy izolacji, dla każdego budynku będzie istniała optymalna wartość grubości izolacji. 

Pogrubianie izolacji w nieskończoność nie będzie przynosiło coraz lepszych efektów. Efekt ten 

został omówiony w rozdziale 6.2.9. Warto zauważyć jednak, że minimalne grubości izolacji do 

spełnienia Warunków Technicznych na rok 2021 nie są zbyt wysokie  i pogrubienie izolacji 

względem wymaganych minimalnych nadal będzie przynosić wymierną korzyść (tabela 2). 
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Tabela 2. Wymogi izolacyjności przegród - Warunki Techniczne na rok 2021 

Rodzaj przegrody Maksymalny współczynnik 
przenikania ciepła 

[W/(m2·K)] 

Szacowana minimalna 
grubość izolacji [cm] 

Ściana zewnętrzna  0,2 15 

Dach 0,15 21 

Podłoga na gruncie 0,3 10 

Okno zewnętrzne 0,9 nd. 
 

Inaczej jest w przypadku przegród przeziernych, takich jak okna. Poprawa izolacyjności nie 

wynika bowiem w tym przypadku z prostego działania jakim jest pogrubianie warstwy izolacji. 

Jest to połączone działanie poprawy izolacyjności ramy okiennej, szklenia, wymiarów okna, 

zastosowanej ramki dystansowej a także sposobu mocowania (aby uniknąć mostka 

termicznego). 

 
 

Uw - Współczynnik przenikania ciepła okna, W/(m2K) 

Ug- Współczynnik przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej W/(m2K) 

Ag - Pole powierzchni szyby w m2 

Uf - Współczynnik przenikania ciepła ramy W/(m2K) 

Af - Pole powierzchni ramy w m2 

Ψ - Liniowy współczynnik przenikania ciepła ramki dystansowej W/(m2K) 

L - Długość ramki dystansowej w metrach 

A - Całkowite pole powierzchni okna w m2 

 

Współczynnik przenikania ciepła dla szklenia wynika przede wszystkim z ilości warstw 

szkła i gazu jakim wypełniona jest przerwa między szkłem (tabela 3). Dla różnych gazów 

stosuje się także optymalne wartości grubości tej przerwy, które najefektywniej wykorzystują 

właściwości fizyczne danej substancji. (ilustracja 42, na podstawie Bonikowska 2009). 
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Tabela 3. Wartość U zależnie od gazu wypełniającego szklenie (na podstawie Weir 1998; Gustavsen  
i inni 2007) 

Typowe wartości U zależnie od gazu wypełniającego szklenie (okno 4E-16-4-16-E4) 

16 mm powietrza 1 W/m2K 

16 mm argonu 0,7 W/m2K 

16 mm kryptonu 0,52 W/m2K 

16 mm ksenonu 0,45 W/m2K 
 

 
Ilustracja 42. Optymalna szerokość przerwy między szybami zależnie od wybranego gazu (opracowanie 
własne na podstawie Bonikowska 2009) 

 

Należy jednak podkreślić, że gazy szlachetne takie jak neon, krypton, ksenon stosowane do 

wypełnienia okien, występują w powietrzu w bardzo małych ilościach, a ich pozyskiwanie nie 

pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne (zawartość gazów szlachetnych w powietrzu 

to: krypton 0,001% obj.; ksenon 0,00001% obj.; Bonikowska 2009). W związku z tym, decyzje 

odnośnie doboru systemu okiennego muszą uwzględniać nie tylko na izolacyjność przegrody, 

ale także jego ślad węglowy. Teenou porównał ślad węglowy okien w różnych technologiach 

(Teenou 2012), gdzie te o najlepszej wartości U, jednocześnie charakteryzowały się 

najwyższym wbudowanym śladem węglowym (ilustracja 43). 
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Ilustracja 43. Wbudowany ślad węglowy na jednostkę funkcjonalną okna a wartość współczynnika 
przenikania ciepła (opracowanie własne na podstawie Weir 1998; Gustavsen i inni 2007; Teenou 2012) 
 

Izolacyjność okna zależy także od proporcji udziału ramy i szklenia. Ramy okienne zwykle 

mają gorszy parametr U niż szklenie. Dlatego też, lepsze pod względem efektywności 

energetycznej są okna o większym procentowo udziale szklenia. W ramach badań autor 

dysertacji porównał 4 okna o identycznej wartości współczynnika przenikania ciepła dla ramy 

i okna (odpowiednio 0,9 W/m2K oraz 0,52 Wm2K), oraz takiej samej ramce międzyszybowej 

(0,04 W/mK). Okna różniły się jedynie wymiarami. Okna A i B oraz okna C i D miały te same 

wartości powierzchni ale różne proporcje. Okazało się, że wraz ze wzrostem powierzchni okna 

oraz wraz z wyrównywaniem proporcji szerokości i wysokości do równych wartości, wartość 

U malała (ilustracja 44). 
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Ilustracja 44. Różnica w wartości przenikania ciepła dla okna o tych samych parametrach ale różnych 
wymiarach (opracowanie własne) 
 

W przypadku przegród przeziernych należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden parametr. 

Jest to współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego - g (Wilson 2004). 

Parametr ten określa ile procent całkowitego promieniowania słonecznego przedostanie się do 

wnętrza budynku przez szklenie okien oraz nagrzeje wnętrze pomieszczenia. W klimatach 

zimniejszych, aby móc wykorzystać zalety pasywnego ogrzewania słonecznego, zaleca się 

stosowanie okien o wartości g większej od 0,5. W praktyce okna o niższych wartościach 

parametru U, bardzo często mają także niższy parametr g, jednak występują tu znaczące różnice 

zależnie od technologii. Projektant może także rozważyć zróżnicowanie rodzajów przegród 

przeziernych zależnie od kierunków świata - zastosować okna o niższym parametrze U i g od 

strony północnej - gdzie niemożliwe jest wykorzystanie pasywnego ogrzewania słonecznego, 

a od strony południowej zaprojektować okna o wyższym parametrze g i U, wykorzystując efekt 

pasywnych zysków słonecznych. Warto także wspomnieć, że wysokie poziomy izolacji mogą 

zwiększyć problemy z przegrzewaniem budynków. Efekt ten jest dokładniej omówiony  

w punkcie 6.2.16. 

 

 
Ilustracja 45. Izolacyjność przegród nieprzeziernych i przeziernych to jeden z głównych czynników 
wpływających na ilość zużywanej energii, a tym samym na operacyjny ślad węglowy B6. Ilość 
zastosowanych materiałów, a także ich dobór wpływa jednak pośrednio także na wbudowany ślad 
węglowy (opracowanie własne). 
 



75 

6.2.12 Dobór źródeł energii 
Dobór źródeł energii jest kolejną decyzją, która przekłada się na operacyjny ślad 

węglowy budynku. Projektant w procesie projektowym powinien rozważyć wybór źródła 

energii cieplnej, chłodniczej i elektrycznej. Wartość operacyjnego śladu węglowego wynika  

z pomnożenia ilości energii końcowej i współczynnika emisyjności danego źródła energii. 

Dobierając źródło energii o mniejszym współczynniku emisyjności zmniejsza się operacyjny 

ślad węglowy budynku.  

 
Ilustracja 46. Emisyjność energii elektrycznej w latach 2014-2019 w Polsce (opracowanie własne na 
podstawie KOBiZE 2020, KOBiZE 2019, KOBiZE 2018a, KOBiZE 2018b, KOBiZE 2017, KOBiZE 
2016) 

Emisyjność energii elektrycznej zmniejsza się z każdym rokiem, co wynika ze zmiany 

miksu energetycznego Polski oraz coraz większego udziału Odnawialnych Źródeł Energii - 

OZE (ilustracja 46, opracowanie własne na podstawie KOBiZE 2020, KOBiZE 2019, KOBiZE 

2018a, KOBiZE 2018b, KOBiZE 2017, KOBiZE 2016). W przypadku energii cieplnej 

projektant ma do wyboru kilka źródeł o różnej emisyjności (ilustracja 47). 

Bardzo niski wynik osiąga biomasa, czyli wszelkie materiały pochodzenia 

organicznego, które ulegają biodegradacji (Chmielowiec 2020). Wynika to z zalecanego przez 

IPCC stosowania zerowego wskaźnika emisyjności dla spalania biomasy. Opiera się to na 

założeniu, że ilość dwutlenku węgla powstająca podczas spalania biomasy jest równoważna 

ilości CO2 pobieranego z atmosfery w procesie fotosyntezy (Lech-Brzyk 2014). Niewłaściwe 

wytwarzanie i wykorzystanie biomasy może przełożyć się jednak na takie negatywne efekty 

jak: utrata bioróżnorodności, czy wzrost zanieczyszczeń (Banaszuk i inni 2015). 
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Ilustracja 47. Emisje gazów cieplarnianych w zależności od źródeł energii - w nawiasach podano 
sprawność urządzenia, w przypadku pomp ciepła wartość emisji zależy od sezonowego współczynnika 
efektywności SPF - prąd sieciowy (opracowanie własne na podstawie KOBiZE 2020, Veolia 2019, 
Grygierek i inni 2020) 

 

 

 
Ilustracja 48. Emisje w całym cyklu życia przypadające na 1 kWh produkcji energii z różnych źródeł - 
25-75 percentyl (opracowanie własne na podstawie NREL 2013) 

 



77 

Operacyjny ślad węglowy można ograniczać także za pomocą zastosowania OZE do 

produkcji energii elektrycznej. Takim przykładem mogą być panele fotowoltaiczne czy 

wiatraki. Prąd generowany przez takie źródła energii w praktyce nie ma operacyjnego śladu 

węglowego. Jednak ich produkcja wiąże się z nakładami pracy i generowanym wbudowanym 

śladem węglowym. Emisje z wyprodukowania 1 kWh energii z OZE po uwzględnieniu całego 

cyklu życia urządzenia nie są zerowe, ale nadal są dużo niższe niż te ze źródeł kopalnych 

(ilustracja 48, opracowanie własne na podstawie NREL 2013). Jedynie energia atomowa może 

stanowić konkurencję dla OZE pod względem emisyjności. 

 

 
Ilustracja 49. Dobór źródeł energii jest znaczącą decyzją, wpływającą na operacyjny ślad węglowy (B6) 
budynku, poprzez zmianę współczynnika określającego emisyjność danego źródła energii. Wybierając 
odnawialne źródła energii można zmniejszyć ten ślad praktycznie do zera. Źródła energii przekładają 
się także na wbudowany ślad węglowy związany z różnego rodzaju urządzeniami potrzebnymi do ich 
produkcji i wykorzystania - jednak i w tym wypadku Odnawialne Źródła Energii wygrywają ze źródłami 
kopalnymi (opracowanie własne). 
 

6.2.13 Wentylacja i inne rozwiązania instalacyjne 
Rozwiązania instalacyjne są istotnym czynnikiem wpływającym na operacyjny ślad 

węglowy budynku.  Wentylacja naturalna bazuje na dostarczaniu powietrza do wnętrza 

pomieszczeń mieszkalnych za pomocą nieszczelności w oknach, drzwiach i przegrodach oraz 

okresowo poprzez otwieranie okien. Rosnąca szczelność budynków, jest przeszkodą  

w skutecznym stosowaniu wentylacji naturalnej poprzez nieszczelności. Wentylacja 

mechaniczna z odzyskiem ciepła jest dziś standardem w budownictwie energooszczędnym  

i pasywnym (Kaliszuk-Wietecka 2017). Zastosowanie wentylacji mechanicznej zamiast 

wentylacji naturalnej przekłada się na oszczędność energii. Ilustracja 50 prezentuje porównanie 

w zapotrzebowaniu na energię końcową dla dwóch modeli domów - typowego i pasywnego  

w Szwecji, w zależności od zastosowanego systemu wentylacyjnego: naturalnego lub 

mechanicznego z odzyskiem ciepła na poziomie 85%. Zastosowanie wentylacji mechanicznej 

z odzyskiem ciepła przełożyło się na ograniczenie zapotrzebowania energii na cele ogrzewania 

i wentylacji o odpowiednio 22% i 55% (Dodoo i inni 2011). 
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Ilustracja 50. Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła a zmniejszenie 
zapotrzebowania na ogrzewanie - na przykładzie dwóch domów w Szwecji (opracowanie własne na 
podstawie Dodoo i inni 2011). 

 
Wentylacja hybrydowa, czyli połączenie działania wentylacji naturalnej i mechanicznej 

z odzyskiem ciepła, może przynieść jeszcze większe oszczędności w ilości zużywanej energii 

jednocześnie ograniczając straty cieplne oraz zużycie energii na pracę wentylacji. Kostka  

i Szulgowska-Zgrzywa przeanalizowały korzyści płynące z zastosowania wentylacji 

hybrydowej w porównaniu do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wykazując, że takie 

rozwiązanie pozwala zmniejszyć zużycie energii o kolejne 9% do 28% (Kostka i Szulgowska-

Zgrzywa 2017). 

Układ i struktura wentylacji ma wpływ na efektywność wentylacji. Efektywniejsze jest 

centralne umieszczanie centrali wentylacyjnej aby skrócić długości tras kanałów 

wentylacyjnych. Wydłużenie ich powoduje zwiększenie oporów powietrza przepływającego 

kanałami oraz obniżenie sprawności systemu, a także zwiększenie ilości zużytego 

materiału.Wydłużenie ich powoduje zwiększenie oporów powietrza przepływającego kanałami 

oraz obniżenie sprawności systemu, a także zwiększenie ilości zużytego materiału. 

Dodatkowym czynnikiem mogącym zredukować ilość energii zużywanej przez instalacje są 

systemy zarządzania budynkiem takie jak np.  Building Management System - BMS (Luther i 

Rajagopalan 2014). Instalacje w budynku są także źródłem wbudowanego śladu węglowego. 

Jest to jednak aspekt często pomijany w analizach śladu węglowego, gdyż do obliczeń potrzeba 

bardzo dokładnych informacji. Różne badania wykazały, że instalacje odpowiadają zazwyczaj 

za 5% do 30% wbudowanego śladu węglowego (Hoxha i inni 2017; Passer i inni 2012; Hoxha 

i Jusselme 2017) 
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Ilustracja 51. Wentylacja w sposób bezpośredni wpływa na operacyjny ślad węglowy budynku (faza B6). 
Dodatkowo poprzez lepsze rozmieszczenie układu tras wentylacyjnych można w pewnym stopniu także 
zredukować wbudowany ślad węglowy (fazy A1-A3) oraz ślad węglowy końca życia (C3-C4; 
opracowanie własne). 
 

6.2.14 Projektowanie cyrkularne, recykling, downcycling 
Kolejnym działaniem, które może obniżyć ślad węglowy budynku jest zastosowanie strategii 

projektowych, skupiających się na ponownym wykorzystaniu surowców i elementów, czyli 

projektowania cyrkularnego. Ekonomia cyrkularna za domyślną metodę działania przyjmuje 

podejście regeneracyjne (ang. „an industrial economy that is restorative or regenerative by 

intention and design” Ellen MacArthur Foundation 2014). Zwykle ten koncept jest realizowany 

poprzez zamknięte pętle materiałów (ang. „realization of [a] closed loop material flow in the 

whole economic system” Geng i Doberstein 2008), czyli poprzez ponowne wykorzystanie  

i recykling. Ilustracja 52 prezentuje różnice pomiędzy tradycyjnym, przejściowym  

i cyrkularnym modelem ekonomicznym (RLi 2015). 

 

 
Ilustracja 52. Ekonomia tradycyjna, model przejściowy oraz ekonomia cyrkularna (opracowanie własne 
na podstawie RLi 2015) 
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Ilustracja 53. Recykling, odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie w cyklu życia budynku; na zielono 
zaznaczono działania cyrkularne, na czerwono ponowne wykorzystanie bez aspektu cyrkularności 
(opracowanie własne na podstawie Akbarnezhad i Xiao 2017) 

 

Możliwe ścieżki przepływu działań redukujących ślad węglowy za pomocą ponownego 

wykorzystania i projektowania cyrkularnego prezentuje ilustracja 52. Recykling i downcycling 

pozwalają na uniknięcie emisji związanych z wydobyciem surowców i produkcją materiałów 

dla produktów, które zostaną wytworzone bazując na materiałach z odzysku. Możliwy jest 

także odzysk materiałów z przeznaczeniem na wykorzystanie ich jako źródło energii. W takim 

wypadku korzyścią jest uniknięcie emisji związanych z wydobyciem równoważnego surowca 

używanego jako źródło energii. Projektowanie cyrkularne to szereg działań, które pozwalają na 

zamknięcie obiegu surowców, materiałów i całych komponentów budowlanych, nie 

dopuszczając do ich potraktowania jako odpady, lecz znajdując dla nich zastosowanie  

w kolejnych cyklach życia. Działania te mają ścisły związek z modułami C i D cyklu życia 

budynku. 

Moduły C i D są rzadko raportowane w analizach LCA w literaturze naukowej 

(Anderson i inni 2019). Udział modułu C w całym śladzie węglowym budynku znacząco różni 

się zależnie od zastosowanego materiału. Dla przykładu w przypadku stali czy wyrobów 

ceramicznych często uznaje się, że już w module C1 zawarta jest większość emisji etapu końca 

życia, więc pominięcie reszty faz (C2, C3, C4) jest akceptowalnym uproszczeniem (Anderson 

i inni 2019).  
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Ilustracja 54. Różnica w śladzie węglowym w cyklu życia dla elementu tradycyjnego i cyrkularnego na 
przykładzie kolumny betonowej: T - tradycyjna żelbetowa, C - cyrkularna prefabrykowana 
przystosowana do demontażu (opracowania własne na podstawie Eberhardt i inni 2019) 

 

W wypadku analizowania materiałów biogeniczych proces jest inny, co zostało 

omówione dokładniej w rozdziale 6.2.10. Odmienna strategia stosowana jest gdy scenariuszem 

końca życia nie jest jedynie rozbiórka, ale także ponowne wykorzystanie materiałów. Działania 

mające na celu implementację projektowania cyrkularnego, odzysku materiałów, recyklingu 

itd. mają swoje miejsce w module D cyklu życia budynku, jednak dokładny sposób w jaki 

można taką redukcję emisji uwzględnić wzbudza wiele kontrowersji (Delem i Wastiels 2019; 

Anderson i inni 2019; Eberhardt i inni 2020).  

Eberhardt i inni opisali sposób zastosowania strategii projektowania cyrkularnego  

w obliczeniach śladu węglowego na przykładzie kilku elementów budowlanych (ilustracja 54, 

na podstawie Eberhardt i inni 2019) - m.in. przykład słupa betonowego wykorzystanego  

w sposób tradycyjny oraz w sposób wykorzystujący zasady projektowania cyrkularnego 

(wykorzystujący stalowe łączenia firmy Peikko, które umożliwiają łatwy demontaż). 

Największy ślad węglowy w cyklu życia słupa betonowego powstaje w wyniku jego produkcji. 

Zakładana żywotność budynku wykorzystująca słup to 80 lat, natomiast sam słup ma zakładaną 

żywotność na poziomie 160 lat. Elementy betonowe są wykonywane razem, więc zwykle 

trudno jest je rozdzielić bez uszkodzenia. Dlatego też typowym scenariuszem końca życia dla 

elementów betonowych jest ich kruszenie na żwir betonowy (odzysk na poziomie 90%, 

stosowany np. jako wypełnienie dróg). Jest to downcycling, czyli przetwarzanie na wyrób  
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o mniejszej wartości. Natomiast stal zbrojeniowa jest przetwarzana na nowe wyroby stalowe 

(recykling na poziomie 99%). Odpowiednio 10% i 1% surowca jest tracone na etapie końca 

życia. Nie ma możliwości wykorzystania tego samego elementu w postaci słupa w kolejnym 

budynku, należy go wyprodukować z nowych materiałów. Dla porównania słup cyrkularny ma 

lekko wyższy ślad węglowy podczas produkcji, wynikający dodatkowych łączeń stalowych. 

Jednak po zakończeniu 80-letniego cyklu życia budynku, można go zdemontować bez 

większego uszczerbku i zastosować ponownie. Uwzględnione tu są emisje powstające podczas 

transportu słupa na dystansie nie przekraczającym 480km. Następnie może on być 

zamontowany w kolejnym budynku, bez dodatkowego zużycia materiałów. Taki słup dopiero 

po 160 latach (po dwóch cyklach) jest poddawany downcyclingowi na kruszywo. Porównując 

cały 160-letni cykl życia obu słupów okazuje się, że słup cyrkularny ma ślad węglowy cyklu 

życia niższy o ok. 40% od tradycyjnego. Cyrkularne podejście do projektowania, w porównaniu 

do podejścia linearnego, może znacznie obniżyć wbudowany ślad węglowy elementów 

budowlanych.  

 

 
Ilustracja 55. Projektowanie cyrkularne pozwala na lepsze wykorzystanie materiałów i elementów 
budowlanych. Dzięki odpowiedniemu projektowi możliwe jest łatwe demontowanie i wykorzystanie 
całych komponentów budowlanych. W wypadkach gdy nie jest to możliwe, recykling i downcycling 
pozwala odzyskać przynajmniej część materiałów, które mogą posłużyć albo do produkcji kolejnych 
elementów budowlanych, albo jako źródło energii (opracowanie własne) 

 

6.2.15 Mostki cieplne 
Mostki cieplne to miejsca w przegrodach rozgraniczających przestrzenie o różnej 

temperaturze obliczeniowej, które charakteryzują się podwyższonym współczynnikiem 

przewodzenia ciepła. Mostki cieplne ze względu na formę możemy podzielić na punktowe  

i liniowe.  Mostki cieplne można podzielić na dwie kategorie ze względu na genezę: 

- mostki strukturalne 

- mostki geometryczne 

 

6.2.12.1 Mostki strukturalne 
Mostki strukturalne powstają w miejscach przegród w których zastosowano na 

fragmencie materiał o innym współczynniku przewodzenia ciepła. Przykładem może być 

przerwanie ciągłości izolacji poprzez oparcie konstrukcji budynku bezpośrednio na stopach 

fundamentowych. Aby uniknąć mostków strukturalnych należy przede wszystkim stosować 
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różnego rodzaju łączniki i przekładki termiczne w miejscach, w których izolacja budynku 

zostaje przerwana przez elementy konstrukcyjne. W innych sytuacjach rozwiązaniem może być 

zastosowanie niezależnej konstrukcji dla elementów po zewnętrznej stronie izolacji -  

np. zamiast montować zadaszenie nad oknami przebijając izolację, można zbudować pergolę 

na własnym niezależnym fundamencie. 

Aby zredukować wpływ przykładowego mostka cieplnego w stopie fundamentowej 

stosuje się specjalne bloczki o wysokiej wytrzymałości, ale niskiej wartości współczynnika 

przenikania ciepła (np. Isomur). Przykład rozwiązania prezentuje ilustracja 56 (fragment 

dokumentacji do certyfikacji Passivhaus wykonanej przez autora), dotycząca zrealizowanego 

projektu ogrzewalni dla osób bezdomnych w Gliwicach, który został pomyślnie certyfikowany 

jako dom pasywny przez Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt. Budynek został 

zaprojektowany w szkieletowej konstrukcji stalowej. Z powodu bardzo wysokiej przewodności 

cieplnej stali, bardzo istotne było zredukowanie mostków cieplnych. W tym przypadku, aby 

zapobiec powstaniu mostka zastosowano rozwiązanie bazujące na bloczku Isomur. Bloczek 

Isomur zbudowany jest z nośnego szkieletu z lekkiego betonu i izolacji z polistyrenu 

ekspandowanego EPS. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu liniowy mostek cieplny został 

zredukowany z wartości 0,047 W/mK do wartości 0,026 W/mK czyli o ok. 56%. 

 
Ilustracja 56. Analiza strukturalnego mostka termicznego dla stopy fundamentowej pasywnej 
ogrzewalni dla bezdomnych w Gliwicach (opracowanie własne, symulacje w programie Therm) 

 

Mostki cieplne, poza stratami ciepła mogą powodować zawilgocenie przegród, a w 

następstwie pojawienie się pleśni i grzybów niszczących przegrody budowlane  

i niebezpiecznych dla zdrowia. W efekcie niezbędny jest remont i wymiana przegrody. 

Wykroplenie się pary wodnej zależy od punktu rosy. Przykładowo przy temperaturze wewnątrz 
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pomieszczenia 20oC i wilgotności względnej na poziomie 60%, kondensacja pary wodnej na 

powierzchni przegrody wystąpi już przy temperaturze 12oC lub mniejszej. 

 

6.2.12.2 Mostki geometryczne 
Mostki geometryczne powstają wskutek formy przestrzennej budynku, a nie poprzez 

różnicę w zastosowanych materiałach. Zjawisko mostka geometrycznego, czyli zaburzenia 

przepływu ciepła w przegrodzie, powstaje tam gdzie  powierzchnia zewnętrzna przegrody różni 

się od powierzchni wewnętrznej. Przykładowo mostek termiczny pojawia się zwykle  

w narożnikach budynku. Głównym sposobem unikania tego typu mostków jest upraszczanie 

formy przestrzennej budynku. Ilustracja 57 pokazuje symulację przenikania ciepła przez 

narożnik ściany murowanej o następujących warstwach: tynk 2cm; izolacja termiczna EPS 15 

cm (0,031 W/mK); cegła dziurawka 20cm (0,6 W/mK), tynk 2cm. Mostek termiczny (liczony 

po wymiarze wewnętrznym) osiągnął poziom 0,08 W/mK. Jednak policzenie takiego mostka 

wg. wymiarów zewnętrznych daje wartość - 0,06 W/mK co pokazuje, że sposób kalkulacji ma 

duży wpływ na wartość mostka termicznego. Przykładowo, w ramach certyfikacji Passivhaus 

wymiary budynku liczone są po wymiarach zewnętrznych budynku, co skutkuje nadmiernym 

liczeniem strat ciepła z geometrycznych mostków termicznych. 

 
Ilustracja 57. Geometryczny mostek termiczny (opracowanie własne, symulacja w programie Therm) 
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Ilustracja 58. Mostki cieplne to negatywne zjawisko wpływające przede wszystkim na zużycie energii  
i co za tym idzie operacyjny ślad węglowy fazy B6. Mostki termiczne mogą także powodować 
zawilgocenie przegród budowlanych, co powoduje potrzebę remontu, i zwiększa wbudowany ślad 
węglowy (opracowanie własne). 

 

6.2.16 Zapobieganie przegrzewaniu 
Przegrzewanie staje się coraz większym problemem energooszczędnych budynków. 

Spowodowane jest to stosowaniem coraz grubszych izolacji. Dodatkowym utrudnieniem jest 

postępująca zmiana klimatu (Aebischer i inni 2007). Przewiduje się, że wzrost średnich 

temperatur spowoduje wzrost zużywanej energii przez budynki (oszczędność energii 

wynikająca z mniejszych potrzeb ogrzewania będzie mniejsza niż wzrost zapotrzebowania na 

ogrzewanie). Zmiana klimatu sprawi także, że komfort wewnętrzny w budynkach pogorszy się 

w skutek przegrzewania (Firląg i inni 2019). W wyniku przegrzewania powstaje 

zapotrzebowanie na dostarczenie chłodzenia do budynku, które zwykle bazuje na energii 

elektrycznej. Zwiększa to operacyjny ślad węglowy budynku. To wszystko powoduje, że 

projektant powinien wziąć pod uwagę uwarunkowania, które wpływają na proces 

przegrzewania projektowanego budynku. 

Obserwując wędrówkę słońca w ciągu roku, można zauważyć, że w miesiącach letnich 

na półkuli północnej znajduje się ono wysoko, a w miesiącach zimowych bardzo nisko 

(ilustracja 59). Ten fakt można wykorzystać planując strategię ograniczenia przegrzewania 

budynku. 



86 

 
Ilustracja 59. Ścieżka słońca na nieboskłonie w przeciągu roku (opracowanie własne) 

 
Jednym ze sposobów, jest odcięcie dopływu bezpośredniego światła słonecznego do 

wnętrza budynku w miesiącach ciepłych. Pasywne systemy zacieniające montowane nad 

oknami pozwalają na ograniczenie ilości bezpośredniego światła słonecznego wpadającego do 

budynku w miesiącach letnich (jednocześnie wpuszczając światło rozproszone), przy braku 

takiego ograniczenia w miesiącach zimowych (kiedy bezpośrednie światło słoneczne stanowi 

pasywne źródło ciepła). Kluczem jest dobranie odpowiednich wymiarów systemu 

zacieniającego do kąta padania promieni słonecznych w zimie i w lecie (ilustracja 60), a także 

do wymiarów okien i głębokości ich posadowienia w ścianie zewnętrznej.  

 
Ilustracja 60. Geometryczne wyznaczanie wymiarów pasywnego systemu zacieniającego (opracowanie 
własne) 
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Ilustracja 61. Analiza doświetlenia zależnie od zastosowania lub braku zastosowania pasywnego 
systemu zacieniającego - w dniach przesilenia letniego i zimowego (opracowanie własne) 

 

W ramach pracy badawczej autor przeprowadził analizę wpływu pasywnego systemu 

zacieniającego zamontowanego od strony południowej na średnią liczbę godzin, przez które 

okna budynku testowego są nasłonecznione (ilustracja 61). System zacieniający został 

wysunięty 25 cm nad krawędź okna, i miał wysięg 1,2m. Symulacje zostały przeprowadzone 

w dniach 21 czerwca i 21 grudnia w godzinach między 6:00 a 18:00 w dwóch wariantach: bez 

i z systemem zaciemniającym. Wyniki wskazują, że system zacieniający redukuje liczbę godzin 

w lecie (ze średniej 2,04 do 0,90 godziny), natomiast w zimie pozostaje ona bez zmian (2,43 

godziny). 

 

 
Ilustracja 62. Przegrzewanie zwiększa operacyjny ślad węglowy budynku, poprzez pojawienie się 
zapotrzebowania na chłodzenie, które najczęściej realizowane jest przez urządzenia wykorzystujące 
energię elektryczną. Działania redukujące to zjawisko tym samym przyczyniają się do ograniczenia 
operacyjnego śladu węglowego budynku (opracowanie własne). 
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6.2.17 Rozwiązania związane z wodą użytkową 
Kolejną grupą rozwiązań są sposoby na ograniczenie zużycia wody, a także 

ograniczenie zapotrzebowania na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej (CWU). Redukcja 

zużycia wody oznacza mniejszy operacyjny ślad węglowy fazy B7. Istnieje szereg strategii 

związanych z redukcją zużycia wody poprzez odpowiednie gospodarowanie jej zasobami: 

- wykorzystanie wody deszczowej do celów nie wymagających wody pitnej, takich jak 

np. podlewanie ogrodu, czy spłukiwanie toalet (Thomollari i inni 2017) 

- oczyszczanie wody szarej, poprzez rozdzielenie ścieków szarych od czarnych z toalet 

(tzw. system podwójnej kanalizacji, Zinowiec-Cieplik 2015), i wykorzystanie do celów takich 

jak np. nawadnianie przydomowego ogrodu, wykorzystując do tego celu przydomowe 

oczyszczalnie ścieków oparte na środkach chemicznych (Thomollari i inni 2017), lub bardziej 

ekologiczne filtry bagienne, oparte na biologicznym i mechanicznym oczyszczaniu wody 

(Zinowiec-Cieplik 2015) 

- projektowanie zagospodarowania terenu z uwzględnieniem rozwiązań 

zmniejszających zapotrzebowanie na wodę i promujące bioretencję, poprzez odpowiedni dobór 

roślin, ukształtowanie terenu, z wyznaczeniem strefy spływu i retencji - co przekłada się na 

nawet 50% redukcji zużycia wody (Thomollari i inni 2017) 

- zastosowanie wysoce efektywnej armatury, która redukuje ilość wody przepływającej 

w jednostce czasu, jednocześnie realizując swoje zadania (np. krany, spłuczki wyposażone w 

perlatory; Thomollari i inni 2017) 

- zastosowanie zielonych dachów i ścian dla zwiększenia retencji i poprawy 

gospodarowania wodą (Solarek i inni 2016) 

W budynkach energooszczędnych energia potrzebna na ogrzanie wody użytkowej 

często stanowi bardzo duży procent całkowitej zużywanej energii. Dla przykładu w 2013 roku 

na terenie Unii Europejskiej energia na potrzeby CWU stanowiła ok. 13% całkowitej 

zużywanej energii na ogrzewanie gospodarstw domowych (Bertrand i inni 2016). Szacuje się, 

że wraz ze wzrostem efektywności energetycznej budynków, udział procentowy CWU  

w całkowitym zapotrzebowaniu na ogrzewanie wzrośnie nawet do 32% w budynkach 

jednorodzinnych i do 50% w budynkach wielorodzinnych (Bertrand i inni 2016, Vaičiūnas  

i inni 2017). Jednym z rozwiązań tego problemu jest zastosowanie systemu odzysku ciepła  

z wody szarej. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie OZE w postaci kolektorów słonecznych 

do ogrzewania CWU. Redukcja zapotrzebowania na energię do podgrzewania wody przekłada 

się na redukcję operacyjnego śladu węglowego (faza B6). 
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Ilustracja 63. Rozwiązania związane z wodą użytkową redukują ślad węglowy faz B6 i B7 czyli 
operacyjny ślad węglowy budynku  (opracowanie własne). 
 
6.2.18 Inne decyzje mające wpływ na ślad węglowy 

Istotnym aspektem energooszczędności jest zapewnienie szczelności budynku. Większa 

szczelność budynku przekłada się na niższe zapotrzebowanie na ogrzewanie budynku, co  

z kolei przekłada się na zmniejszenie operacyjnego śladu węglowego (Miszczuk i Żmijewski 

2015, Miszczuk i Heim 2017). Szczelność budynku można poprawić odpowiednio projektując 

przegrody budowlane, dla przykładu w wypadku przegrody murowanej będzie to zatynkowanie 

ściany od strony wewnętrznej, a dla szkieletu drewnianego zastosowanie folii paroizolacyjnej. 

Kolejnym aspektem jest uszczelnianie przebić przez przegrody (przejścia instalacyjne), poprzez 

zastosowanie taśm uszczelniających lub innych rozwiązań. Montaż okien i drzwi, a także 

połączenia między różnego rodzaju materiałami (np. miejsce styku dachu i ściany zewnętrznej) 

wymagają zaprojektowania odpowiednich detali. 

Szczelność budynku mierzy się wartością n50 - to liczba wymian powietrza w budynku 

w ciągu 1 h, w wyniku infiltracji, przy różnicy ciśnień 50 Pa. Warunki techniczne stawiają 

wymaganie szczelności (n50) nie większej niż 3,0 h-1 dla budynków z wentylacją grawitacyjną 

i 1,5 h-1 dla budynków z wentylacją mechaniczną. Budynki pasywne natomiast charakteryzują 

się wartością n50 nie większą niż 0,6 h-1. Wartość szczelności weryfikuje się na etapie budowy 

za pomocą testu szczelności (Blower Door Test). 

Prefabrykacja może przyczynić się do zredukowania wbudowanego śladu węglowego 

poprzez znaczące ograniczenie odpadów i możliwość optymalizacji zużycia materiałów. 

Dodatkowo prefabrykacja zwykle przekłada się na zwiększoną dokładność wykonania, co 

przyczynia się m.in. do zwiększenia szczelności. W publikacji z 2013 roku opisano 

porównawczą analizę dla budynku prefabrykowanego i wznoszonego metodą konwencjonalną 

(elementy betonowe wylewane in situ) w Chinach (Mao i inni 2013). Wyniki pokazały, że ślad 

węglowy budynku prefabrykowanego był o ok. 9% niższy. Wynik ten wynikał z mniejszej 

ilości zużytego materiału, mniejszych potrzeb transportu, a także niższego zużycia energii przez 

sprzęt budowlany. 

Badania wykazały, że kondygnacje podziemne, wymagające zwykle masywnej 

konstrukcji odpowiadają za nieporównywalnie większą część wbudowanego śladu węglowego 

niż kondygnacje naziemne - ilustracja 6.14 w rozdziale 6.2.7 (Victoria i Perera 2015, George, 

Murray i inni 2020). Zrezygnowanie całkowicie z kondygnacji podziemnej, lub przynajmniej 
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ograniczenie jej powierzchni, może znacząco przyczynić się do redukcji śladu węglowego 

budynku. 

Styl życia mieszkańców także ma istotny wpływ na ślad węglowy budynku. Na ślad 

węglowy operacyjny ma wpływ nie tylko dobór energooszczędnych urządzeń ale także sposób 

ich użytkowania. Dodatkowo mieszkańcy nie zawsze do końca rozumieją jak funkcjonują 

budynki energooszczędne i np. otwierają okna w okresach kiedy jest to niewskazane, 

wpuszczając latem gorące powietrze do wnętrza i tworząc zapotrzebowanie na chłodzenie,  

a  zimą tworząc zapotrzebowanie na ogrzewanie.  
 

 
Ilustracja 64. Różnorodne decyzje projektowe opisane w tym punkcie w różnym stopniu wpływają na 
ślad węglowy budynku, jednak w mniej znaczącym niż decyzje wymienione w punktach od 1 do 17 
(opracowanie własne). 
 

6.3 Podsumowanie 

Niniejszy rozdział stanowi zbiór zaleceń, zidentyfikowanych przez autora dysertacji, 

dotyczących projektowania, elementów budynku i decyzji projektowych, na które projektant 

powinien zwrócić uwagę, mając na celu redukcję śladu węglowego realizowanego budynku. 

Decyzje projektowe mają konsekwencje przestrzenne, funkcjonalne i środowiskowe. Architekt 

powinien podejmować decyzje projektowe w modelu wielokryterialnych analiz, mając na 

uwadze również redukcję śladu węglowego. Uwidacznia to jak skomplikowany  

i wieloaspektowy jest proces projektowania budynków ekologicznych. Uzasadnia to potrzebę 

stworzenia narzędzia do analizy i symulacji na wszystkich etapach procesu projektowego, które 

stanowiłoby wsparcie dla pracy architekta. Rozwiązanie z zastosowaniem nowoczesnych 

technologii - algorytmów i sztucznej inteligencji stanowić może rozwinięcie podstawowego 

systemu wiedzy i umiejętności zdobytych doświadczalnie. Podsumowaniem rozdziału jest 

infografika prezentująca listę analizowanych decyzji architektonicznych, wraz z zaznaczonym 

wpływem na poszczególne fazy cyklu życia. 
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Ilustracja 65. Infografika przedstawia zebrane w poszczególnych podrozdziałach informacje o istotności 

poszczególnych decyzji podczas projektowania budynku, pod względem śladu węglowego budynku. 
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7. Możliwości wspomagania decyzji projektowych 
Projektowanie architektoniczne to skomplikowany i wieloaspektowy proces, podczas 

którego wykorzystywane są różne narzędzia. W procesie projektowania stosowane są takie 

metody jak: szkicowanie odręczne lub w programach graficznych, projektowanie wspomagane 

komputerowo (ang. Computer Aided Design - CAD) i zaawansowane metody obliczeniowe 

(np. Projektowanie parametryczne, Cudzik i Radziszewski 2018). Coraz częściej pojawiają się 

rozwiązania nowego typu wspomagające podejmowanie decyzji poprzez wykonywanie 

różnego rodzaju analiz ilościowych i jakościowych: analiz statystycznych, użytkowania 

algorytmów, czy wspomagania podejmowania decyzji poprzez użycie sztucznej inteligencji. 

Projektowanie architektoniczne coraz bardziej zbliża się do zarządzania informacją, a komputer 

staje się częścią architektonicznego procesu projektowego  (Słyk 2012).  

7.1 Modelowanie parametryczne w procesie projektowym 

Termin „architektura parametryczna” prawdopodobnie został użyty po raz pierwszy 

przez włoskiego architekta Luigi Morettiego (Tedeschi 2014). Parametryczne podejście do 

architektury opiera się na badaniu zależności między różnymi elementami - nazywanymi 

parametrami. Takie podejście realizowane jest zwykle z wykorzystaniem różnego rodzaju 

języków programowania, w tym programowania wizualnego (programowanie za pomocą 

graficznych elementów, w przeciwieństwie do programowania za pomocą wpisywanych 

komend). Modelowanie parametryczne cechuje się asocjacyjnym podejściem do rysowania, 

czyli opartym na relacjach między elementami, co umożliwia np. modyfikowanie formy 

rysunku zmieniając wartość parametru. Addytywne podejścia do rysowania oparte jest jedynie 

na dodawaniu elementów (Tedeschi 2014). 

W ostatnich latach narzędzia do projektowania parametrycznego są coraz bardziej 

rozbudowywane i rozpowszechniane oraz znajdują się dziś w większości powszechnie 

używanych przez architektów narzędzi  takich jak Autocad, Revit, Archicad, Sketchup czy 

Rhinoceros wraz z programem Grasshopper. Parametryczne podejście do projektowania 

umożliwia użytkownikom szybkie generowanie alternatywnych rozwiązań projektowych. 

Generowanie, analizowanie i porównywanie dużych ilości koncepcji projektowych daje 

możliwość wyszukiwania najbardziej wydajnych konfiguracji parametrów, które optymalizują 

projekt pod kątem określonego kryterium, na przykład wpływ na środowisko lub ślad węglowy. 

Hollberg zaproponował metodę parametrycznej oceny cyklu życia (LCA), która 

pozwala na sprawdzenie różnych wariantów budynku pod względem m.in. emisji gazów 
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cieplarnianych. Narzędzie zostało zaprojektowane w celu skrócenia czasu potrzebnego na 

wykonanie analiz cyklu życia, co pozwala na wdrożenie oceny wpływu na środowisko na 

wczesnych etapach procesu projektowego (Hollberg 2016). Podobne podejście do 

parametrycznego obliczania analizy cyklu życia zaproponowali Negendahl, Otovic i Jensen - 

używając narzędzia LCA dla Grasshopper do obliczenia śladu węglowego budynku (Negendahl 

i inni 2016). 

 

7.2 Różne metody wspomagania procesu decyzyjnego i analizy danych 

7.2.1 Arkusze kalkulacyjne 
W literaturze przedmiotu wskazywane są różne metody wspomagania podejmowania 

decyzji podczas projektowania obiektów o obniżonym śladzie węglowym. Najprostszym 

sposobem jest wykonywanie obliczeń za pomocą arkuszy kalkulacyjnych takich jak  

np. program EXCEL. Arkuszami kalkulacyjnymi są programy komputerowe, które pozwalają 

na tworzenie tabel z danymi, a także stosowanie funkcji matematycznych i statystycznych do 

analizy tych danych. Umożliwia to przyspieszenie procesu obliczania, a także łatwe 

wprowadzenie wariantowości w analizie. Przykładowo możliwe jest przygotowanie gotowego 

arkusza kalkulacyjnego dla konkretnego projektu, a potem rozważenie kilku wariantów 

technologii. O ile obliczenia materiałowe będą tutaj relatywnie łatwe do wykonania, to 

obliczenia operacyjnego śladu węglowego dalej będą się opierać na zewnętrznym 

oprogramowaniu do symulacji energetycznej.  

 

7.2.2 Wybrane wielokryterialne metody wspomagania decyzji  
W przypadku szerszego spojrzenia na zrównoważony obiekt budowlany możliwe jest 

analizowanie nie tylko śladu węglowego, ale także innych kategorii wpływu na środowisko 

zgodnie z metodologią Oceny Cyklu Życia. Przykładowo może to być 6 kategorii wpływu 

LCA: potencjał globalnego ocieplenia (czyli ślad węglowy),  potencjał zubożenia warstwy 

ozonowej, potencjał eutrofizacji, potencjał zakwaszenia środowiska, potencjał tworzenia 

smogu fotochemicznego, zmniejszenie zasobów biotycznych. Innym przykładem może być 

porównanie wariantów nie tylko pod względem wpływu na środowisko, ale także pod 

względem kosztu inwestycji i kosztu w cyklu życia. W takich wypadkach niemożliwe jest 

obiektywne porównanie różnych cech z poszczególnych kategorii między wariantami projektu, 

ponieważ nie ma uniwersalnych przeliczników między nimi. Należy zastosować dodatkowe 
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metody wielokryterialnego wspomagania decyzji (Benayoun, Roy i Sussmann, 1966), które 

pozwalają na dokonanie porównania i wyboru optymalnej opcji na podstawie porównania 

parametrów poszczególnych wariantów. Przykładowo w takiej sytuacji można stosować 

metody ELECTRE lub PROMETHEE (Kukułka i Wirkus 2017).  

Metody ELECTRE (ELiminiation Et Choix Traduisant la REalite - fr. eliminacja  

i wybór kształtujące rzeczywistość) opierają się na tworzeniu porównań między 

poszczególnymi cechami. Zostały stworzone przez francuskiego badacza Bernarda Roya. 

Metody te pozwalają na porównanie różnych wariantów, ale nie zawsze pozwalają na 

utworzenie absolutnej hierarchii. Ewaluacja dokonywana jest przy zastosowaniu ustalonych 

współczynników wagowych. 

Metody PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod for Enrichment of 

Evaluations - ang. metoda organizacji rankingu preferencji dla wzbogacenia oceny) także 

opierają się na tworzeniu porównań między cechami, jednak w przeciwieństwie do poprzedniej 

metody umożliwia tworzenie absolutnego rankingu wariantów. Tą metodę stworzył belgijski 

profesor Jean-Pierre Brans. 

Przykład zastosowania tych metod do oceny środowiskowej produkcji energii opartej 

na technologii zgazowania węgla, porównując 3 środowiskowe kategorie wpływu (emisja 

gazów cieplarnianych, toksyczność dla ludzi oraz wyczerpywanie paliw kopalnych) oraz koszty 

i opierając się na obliczeniach Oceny Cyklu Życia (LCA) zaprezentowali Czaplicka-Kolarz, 

Fugiel i Burchart-Korol (Czaplicka-Kolarz, Fugiel i Burchart-Korol 2014). Analizy pokazały, 

że bardzo duże znaczenie dla wyników ma wybór wag dla poszczególnych kategorii. 

 

7.3 Wspomaganie za pomocą wybranych algorytmów 

Przestrzenią rozwiązań (Design Space) danego problemu nazywamy wszystkie 

możliwe kombinacje parametrów składających się na dany problem. Może być ona bardzo 

rozległa (Kang i inni 2011). Dla przykładu rozważając różne wersje budynku, które mają 5 

różnych parametrów, z których każdy może przybrać 10 różnych wartości, to aby sprawdzić 

wszystkie możliwości należy sprawdzić po kolei 10x10x10x10x10 czyli 100000 różnych 

wariantów. „Przekleństwem wymiarowości” nazywamy problem związany z gigantyczną 

ilością wariantów jakie pojawiają się gdy rozpatrujemy kilka niezależnych parametrów.  

W przypadku analiz środowiskowych, nawet dla prostego pomieszczenia biurowego, gdzie 

dobieramy różne jego parametry takie jak np. okna czy system wentylacji (Bellman 1972, 



96 

Galanos 2019), symulacje mogą być długotrwałe. Zależnie od analizowanego aspektu mogą 

trwać od kilku sekund (prosta analiza oświetlenia), przez minuty (symulacje rocznego zużycia 

energii), do nawet wielu godzin (symulacje przepływu powietrza). Fizycznie niemożliwe 

okazuje się sprawdzenie wszystkich możliwości. Aby poradzić sobie z tym problemem można 

zastosować algorytmy optymalizacyjne (algorytmy bazujące na powtarzalnych procedurach 

znajdowania parametrów wejściowych lub argumentów funkcji, które dają w wyniku 

minimalną lub maksymalną wartość wyjściową funkcji, Brownlee 2020). Jednym z przykładów 

takich algorytmów jest algorytm genetyczny. 

 

7.3.1 Czym są algorytmy genetyczne 
Algorytmy genetyczne to przykład heurystyki, czyli metod zajmujących się 

poszukiwaniem rozwiązań, jednak bez gwarancji znalezienia optymalnego rozwiązania (Pearl 

1984). Ich zaletą jest szybkość działania. Sposób działania algorytmów genetycznych opiera 

się na mechanizmie doboru naturalnego opisanym przez Karola Darwina. Twórca pierwszych 

algorytmów genetycznych John Henry Holland odwoływał się do działania procesów 

biologicznych (Holland 1984). Holland podkreślał, że zasady genetyki mogą nam ułatwić 

przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań.  

 

7.3.2 Jak zbudowany jest algorytm genetyczny 
Budowa algorytmu genetycznego przypomina mechanizm działania ewolucji gatunków 

w przyrodzie. Poniżej opisano działanie takiego algorytmu na przykładzie problemu 

optymalizacji budynku wielorodzinnego pod względem śladu węglowego. Budynek 

(pojedynczy osobnik) zostaje opisany przez serię cech które mogą być modyfikowane - np. 

wysokość, szerokość czy ilość okien. Te cechy są genami każdego osobnika, a razem tworzą 

genotyp. Za pomocą genów możemy zbudować cały budynek i sprawdzić jak sobie radzi w 

naturalnym środowisku - czyli obliczyć jego ślad węglowy. Ten wynik będzie fenotypem 

osobnika. Wszystkie możliwe kombinacje cech budynku tworzą całą populację osobników. 

 

Typowy algorytm genetyczny postępuje według następujących kroków: 

-Krok 0. Wskutek losowania wybierana jest populacja początkowa 

-Krok 1. Wybrane osobniki są oceniane (na podstawie fenotypu) 

-Krok 2. Osobniki które wygrały proces selekcji biorą udział w reprodukcji - która 

odbywa się poprzez krzyżowanie i tworzenie nowych osobników (mieszanie genotypów 

rodziców). 
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-Krok 3. Wprowadzane są niewielkie losowe mutacje 

-Krok 4. Jeśli nie osiągnęliśmy założonego wyniku lub założonej liczby pokoleń 

algorytm wraca do kroku nr 1. 

 

Najważniejszym elementem algorytmu genetycznego jest ‘funkcja przystosowania’ 

czyli funkcja, która ocenia osobniki pod względem jakiegoś kryterium. Przykładem może być 

funkcja poszukująca najmniejszej wartości śladu węglowego. Uproszczona graficzna 

prezentacja działania algorytmu genetycznego została przedstawiona na ilustracji 66. 

 

7.3.3 Jak wykorzystać algorytm genetyczny do optymalizacji? 
Modelowanie parametryczne daje możliwość analizy wielu różnych opcji, ale wydłuża 

to również czas potrzebny na uruchomienie analiz. Istnieje zapotrzebowanie na algorytmy, 

które poprawią efektywność czasową procesu. Przykład zastosowania algorytmu genetycznego 

do optymalizacji efektywności energetycznej budynku zaprezentowali Naboni, Malcangi i inni 

w artykule wykorzystującym optymalizację genetyczną do zmniejszenia zapotrzebowania na 

energię w budynku poprzez odpowiedni dobór parametrów (takich jak proporcje, parametry 

elewacji i materiały budowlane). 13 różnych parametrów tworzyło w sumie ponad 25 milionów 

możliwych kombinacji, z których każda odpowiadała za inny wariant budynku. Algorytm 

genetyczny znacząco ograniczył czas przeszukiwania przestrzeni rozwiązań (Naboni, Malcangi 

i inni 2015). 
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Ilustracja 66. Przykład działania algorytmu genetycznego dla 4 osobników z 2 genami (opracowanie 
własne). 
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7.4 Wspomaganie za pomocą uczenia maszynowego 

7.4.1 Czym jest uczenie maszynowe 
Uczenie maszynowe to podejście do rozwiązywania problemów za pomocą metod 

statystycznych, a nie narzędzi celowo zaprogramowanych do wykonywania konkretnych 

zadań. Uczenie maszynowe jest częścią szerszej dziedziny nazywanej Sztuczną Inteligencją 

(SI). Metody te bazują na dużych zbiorach danych, w których za pomocą narzędzi 

matematycznych znajdowane są pewne wzorce pozwalające na zauważenie relacji między 

danymi. Pozwala to m. in. na przewidywanie wyników pewnej kombinacji danych wejściowych 

bez faktycznych obliczeń. 

 

7.4.2 Historia uczenia maszynowego 
Początków tej dziedziny wiedzy możemy doszukiwać się w pierwszych programach do 

szkolenia zawodników szachowych, tworzonych przez Arthura Samuela z IBM (Samuel 1959). 

Kolejne kroki to m.in. program Dendral - rok 1965 (Feigenbaum i Buchanan 1993), a następnie 

programy AM (1975) i Eurisko autorstwa Douga Lenata (Lenat i Brown 1983). AM - czyli 

Automated Matematician - korzystał ze wspomnianych już wcześniej algorytmów 

heurystycznych do poszukiwania nowych, nie znanych jeszcze praw matematycznych. Na 

początku lat dziewięćdziesiątych Gerald Tesauro stworzył program TD-Gammon, który 

opierając się na danych z ponad miliona partii, uczy się grać w Backgammona, pokonując 

światowych mistrzów (Tesauro 1995). W 1996 roku Garry Kasparow, światowy arcymistrz, 

zostaje pokonany w partii szachów przez komputer Deep Blue, stworzony przez Feng-hsiung 

Hsu z IBM (Campbell i inni 2002). 

 

7.4.3 Praktyczne zastosowania uczenia maszynowego 
Szybki rozwój sztucznej inteligencji można zaobserwować w różnych dziedzinach 

nauki. W finansach stosuje się metody regresji statystycznej, a rozpoznawanie obrazów wspiera 

medycynę. Rozpoznawanie tekstu i mowy zwykle bazuje na algorytmach uczenia 

maszynowego. Jest ono coraz częściej używane w aplikacjach, które używamy na co dzień 

m.in. polecając nam filmy czy muzykę, bazując na naszych wcześniejszych wyborach. Jeszcze 

bardziej wyjątkowe zastosowanie uczenia maszynowego to sterowanie autonomicznymi 

pojazdami. Szczególnie ta dziedzina prężnie rozwija się ostatnich latach. 



100 

 

7.4.4 Gałęzie uczenia maszynowego 
Zwykle uczenie maszynowe dzieli się na trzy główne kategorie (Burkov 2019):   

Uczenie nadzorowane 
Maszyna uczy się na podstawie serii przykładów danych wejściowych i wyjściowych, w 

których to stara się znaleźć pewne zasady i zależności matematyczne. To podejście zostało 

wykorzystane w części eksperymentalnej. Przykłady: rozpoznawanie obiektów, polecanie 

podobnych produktów 

Uczenie nienadzorowane 
W przypadku braku ‘nadzoru’ maszyna dostaje tylko zestaw danych wejściowych ale nie 

dostaje przykładów oczekiwanych wyników Przykłady: znajdowanie podobieństw lub 

odstępstw,  

Uczenie wzmacniane 
Jest to podejście które bazuje na ustalonym zestawie zasad, uzupełnione o dodatkowe 

spływające w czasie pracy algorytmu informacje Przykłady: różnego rodzaju systemy 

działające na żywo, np. nawigacja 

 

7.4.5 Sieci neuronowe 
Sieci neuronowe to kolejny etap zaawansowania prac nad uczeniem maszynowym. Inną 

nazwą dla sieci neuronowych jest uczenie głębokie. Z założenia sieci neuronowe inspirowane 

są strukturą ludzkiego mózgu. Sieć składa się z wielu pojedynczych neuronów, które wykonują 

obliczenia i przekazują informacje do kolejnych neuronów. Często część neuronów jest 

wyłączana, zależnie od wyników obliczeń i wagi nadawanej poszczególnym z nich. Najprostsza 

sieć składa się z pojedynczej warstwy zawierającej jeden neuron (taka sieć jest tak naprawdę 

niczym innym jak uczeniem maszynowym z podrozdziału 7.4.4). Pierwsza taka sieć została 

stworzona przez Franka Rosenblatta (Rosenblatt 1958), jej schemat widoczny jest na ilustracji 

67 (taka sieć nazywana jest perceptronem).  
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Ilustracja 67. Perceptron - najprostsza sieć neuronowa składająca się z pojedynczego neuronu 
(opracowanie własne). 

 

 
Ilustracja 68. Perceptron wielowarstwowy - przykład sieci głębokiej o trzech warstwach ukrytych 
(opracowanie własne). 

 

Typowa sieć neuronowa składa się z jednej warstwy wejściowej (input layer), jednej 

lub więcej warstw ukrytych (hidden layer), które najczęściej są “w pełni połączone” ze sobą 

(ang. Fully Connected - FN), oraz jednej warstwy wyjściowej (output  layer). Schemat takiej 

sieci został pokazany na ilustracji 68 (taka sieć nazywana jest perceptronem wielowarstwowym 

- ang. Multi Layer Perceptron - MLP). Za sieć „głęboką” uważana jest sieć, która ma więcej 

niż jedną warstwę ukrytą. Warstwa ukryta różni się od warstw wejściowej i wyjściowej tym, 

że operacje tam zachodzące nie są widoczne dla zewnętrznego użytkownika. 

 

7.4.6 Zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania obrazów 
Konwolucyjna sieć neuronowa (Convolutional Neural Network -  CNN) jest 

specyficznym typem sieci neuronowej z co najmniej jedną warstwą konwolucyjną i jest 

szczególnie przydatna w analizie obrazów (Rosebrock 2019). Za pierwszą sieć tego typu uważa 
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się LeNeT5 stworzoną przez Yann LeCun w roku 1994 (ilustracja 69, LeCun i inni 1994). 

Przełom w pracach nad sieciami tego typu, a także gwałtowny wzrost popularności i ilości 

zastosowań, wiąże się z pracą Alexa Krizhevsky’ego nad algorytmem AlexNet (Krizhevsky  

i inni 2012).  

 
Ilustracja 69. Schemat pierwszej sieci typu CNN LeNeT5 (LeCun i inni 1984) 
 

Algorytm CNN analizuje obraz wejściowy, przypisując poszczególnym elementom 

obrazu różną wagę, a następnie wykonuje inne operacje matematyczne na danych. W 

konwolucyjnych sieciach neuronowych ukryte warstwy składają się z warstw o różnych 

funkcjach - zwykle z warstwy konwolucyjnej i warstwy łączącej (ang. Pooling). Warstwa 

konwolucyjna dokonuje uproszczenia obrazu do mapy cech (ang. Feature Map). Warstwa 

łącząca zmniejsza rozmiar mapy poprzez zastosowanie funkcji matematycznej, na przykład 

Max Pooling. Na koniec dane wyjściowe sieci konwolucyjnej są analizowane przez kilka  

w pełni połączonych warstw, a następnie stosowana jest funkcja straty. Do celów klasyfikacji 

może to być funkcja SoftMax, a dla regresji może to być funkcja liniowa. 

 

7.4.7 Uczenie maszynowe w architekturze 
Zastosowanie sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence - AI) w architekturze na 

razie jest ograniczone. O różnych możliwościach zastosowania AI w architekturze pisali  

m.in. Belém, Santos i Leitão (Belém, Santos i Leitão 2019). Przykładem może być klasyfikacja 

obiektów architektonicznych według stylów czy innych cech (Pesto 2017). Istnieją przykłady 

wykorzystania uczenia maszynowego do takich zastosowań na etapie koncepcyjnym jak 

eksploracja przestrzeni rozwiązań (Ípek i in. 2008, Castro Pena i inni 2021), analiza rysunków 

architektonicznych (Strobbe i inni 2016), generowanie planów budynków i transfer stylu 

(Chaillou 2019, Newton 2019). Innym przykładem jest wykorzystanie AI do zastosowań 

związanych z projektowaniem budynków zrównoważonych - ocena środowiskowa budynków 

za pomocą algorytmów uczenia maszynowego z pominięciem symulacji (Galanos 2019), 
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przewidywanie zużycia energii, np. przez budynki mieszkaniowe lub inne (Işeri i inni 2020; 

Seyedzadeh i inni 2018; Ascione i inni 2017). Uczenie maszynowe także może być doskonałym 

narzędziem wspomagającym architektów w redukcji śladu węglowego ich projektów 

(D’Amico i inni 2018). Znane są także przykłady zastosowania AI do wspomagania 

projektowania urbanistycznego np. generowanie układów osiedli (Dinçer i inni 2014), 

optymalizacja układu urbanistycznego dla redukcji zużywanej przez budynki energii 

(Wortmann i Natanian 2020). Dodatkowo istnieje wiele zastosowań uczenia maszynowego w 

dziedzinach pokrewnych architekturze. Jednym z nich jest analiza zdjęć satelitarnych lub 

ulicznych (zwykle za pomocą sieci CNN), pozwalająca na klasyfikację różnych zabudowań 

(Zamir i inni 2011), szacowanie ilości terenów zielonych i o innym przeznaczeniu (Huerta  

i inni 2021), wykrywanie nielegalnych konstrukcji (Ostankovich i Afanasyev 2018) czy ocena 

wydajności dachów do celów instalacji paneli fotowoltaicznych (Wu i Biljecki 2020). 
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8. Narzędzia i dane wykorzystane do pracy badawczej 

8.1 Narzędzia  

Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem dwóch rodzajów programów 

komputerowych. Pierwsza grupa to programy wykorzystywane przez architektów w codziennej 

pracy. Należą do nich: Autocad, Rhinoceros 3d oraz program Excel. Drugą grupę stanowią 

programy wykorzystywane w pracach naukowych. Programy eksperymentalne użyte podczas 

badań: Grasshopper 3d (nakładka do programu Rhinoceros 3d), wtyczki do programu 

Grasshopper 3d Ladybug, Honeybee i inne, EnergyPlus, a także program do ułatwienia pracy 

nad pisaniem skryptów w języku programowania Python - Jupyter Notebook. Podczas pracy 

badawczej wykorzystano język programowania Python, oraz różne, standardowe biblioteki 

zawierające przydatne funkcje, takie jak - SciKit Learn.     

 

Rhinoceros 3d 6.0 wraz z nakładką Grasshopper 3d jest to podstawowy program 

wykorzystany do badań (firma Robert McNeel & Associates). Rhinoceros 3d jest programem 

typu CAD (Computer Aided Design - ang. projektowanie wspomagane komputerowo). 

Grasshopper 3d jest nakładką rozszerzającą program Rhinoceros 3d o możliwość 

programowania wizualnego. Dzięki programowi Grasshopper możliwe jest tworzenie 

zaawansowanych skryptów generujących bryły i analizujących je. Dodatkowo program 

Grasshopper umożliwia rozbudowanie swojej funkcjonalności za pomocą szeregu pluginów 

(wtyczek), dodających nie tylko nowe funkcje, ale także umożliwiających bezproblemowe 

przesyłanie informacji między różnymi zewnętrznymi programami oraz zdalnie 

uruchamiającymi je. Umożliwia to budowanie rozbudowanych funkcjonalnie skryptów 

automatycznie uruchamiających tysiące analiz w zewnętrznych programach, które dzięki 

optymalizacji dążą do osiągnięcia np. jak najniższego wyniku. W ramach pracy wykorzystano 

szereg wtyczek do programu Grasshopper: 

Ladybug + Honeybee (wersja 0.0.69 Legacy) to najważniejsze wtyczki do programu 

Grasshopper. Jest to oprogramowanie open-source rozwijane przez duży zespół ochotników, 

jednak podstawy zostały stworzone przez duet Mostapha Sadeghipour Roudsari oraz 

Christopher Mackey. Wtyczki te umożliwiają przeprowadzanie różnych analiz 

środowiskowych w programie Grasshopper 3d, dzięki umożliwieniu płynnego połączenia  

z różnymi zewnętrznymi certyfikowanymi programami symulacyjnymi (do analiz 

nasłonecznienia, temperatury, klimatu wewnętrznego, zużycia energii, obciążenia instalacji  
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i wiele innych). W ramach pracy badawczej zostało wykorzystane połączenie z programem 

EnergyPlus przeznaczonym do dynamicznych analiz zużycia energii (Roudsari  i Pak 2013). 

LCA Tool to zestaw skryptów opracowanych przez zespół Negendahl, Otovic i Jensen. 

Pozwalają przeprowadzić analizę LCA w programie Grasshopper (Negendahl i inni 2016). 

Skrypty dają możliwość obliczenia śladu węglowego wbudowanego (fazy A1-A3) oraz 

obliczenia śladu węglowego operacyjnego na podstawie obliczeń energetycznych wykonanych 

w innym programie (faza B6).   

TT Toolbox to wtyczka do programu Grasshopper 3d zawierająca szereg różnorodnych 

narzędzi. Została opracowana przez Core Studio z firmy Thornton Tomasetti. W ramach pracy 

badawczej wykorzystana została możliwość odczytywania zewnętrznych plików Excel, oraz 

możliwość zapisywania danych do plików .csv oraz obrazów za pomocą narzędzia Colibri 

(źródło: http://core.thorntontomasetti.com/tt-toolbox-for-grasshopper/). 

Octopus to wtyczka do programu Grasshopper 3d służąca do optymalizacji za pomocą 

algorytmu genetycznego. Została opracowana przez Roberta Vierlingera (Vierlinger 2012). 

Human UI to wtyczka służąca do stworzenia interfejsu aplikacji opartej na programie 

Grasshopper 3d. Opracowana przez zespół pod kierunkiem Andrew Heumanna (Heumann 

2015). 

EnergyPlus (wersja 9.3.0) to program do dynamicznej symulacji budynków (BEM - 

ang. Building Energy Modelling), stworzony przez Berkeley Lab, czyli Lawrence Berkeley 

National Laboratory. Jest to multidyscyplinarne laboratorium naukowe znajdujące się na 

terenie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, USA), którego rozwój jest finansowany 

przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych, i zgodny ze standardami ASHRAE 

(Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji) 

dotyczącym programów symulacyjnych dopuszczonych do użytku w ocenie efektywności 

energetycznej (Crawley i inni 2000). Program ten został wybrany z dwóch powodów. Po 

pierwsze istnieje duża ilość dokumentacji i prac naukowych na temat wykorzystania tego 

oprogramowania do optymalizacji za pomocą programu Grasshopper 3d, po drugie program 

pozwala na symulację dynamiczną uwzględniającą wszystkie godziny w roku. 

OpenStudio (wersja 2.5.0) to nakładka na program EnergyPlus dodatkowo 

poszerzająca funkcjonalność m.in. o wygodny interfejs graficzny (NREL b.d.). 

Do opracowania eksperymentów opartych na uczeniu maszynowym wykorzystano 

skrypty własnego autorstwa napisane w języku Python. Skrypty Python były uruchamiane  

w środowisku Jupyter Notebook (wersja Anaconda3). Do tego celu wykorzystano następujące 

biblioteki Python: 
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SciKit Learn to biblioteka Python do uczenia maszynowego, oryginalnie opracowana 

przez Davida Cournapeau, a potem rozwijana przez zespół naukowców (Pedregosa i inni, 

2011).   

Keras to biblioteka Python do tworzenia sieci neuronowych opracowana przez François 

Cholleta zawierająca między innymi funkcje pozwalające na tworzenie konwolucyjnych sieci 

neuronowych umożliwiających analizę obrazów (Chollet i inni 2015). 

Pandas (McKinney 2010) oraz Numpy (Harris i inni 2020) to biblioteki Python do 

analizy danych.  

Matplotlib to biblioteka Python służąca do wizualizacji danych (Hunter 2007) 

Do modelowania mostków termicznych wykorzystano program THERM (wersja 7.6) 

stworzony przez Berkeley Lab.  Do sporządzania wykresów wykorzystano program EXCEL, 

a także skrypty Python. Dodatkowo do obróbki plików podrysu do programu THERM 

wykorzystano program Autocad (wersja 2018). Do obróbki graficznej wykorzystano programy 

Photoshop i Illustrator.  

8.2 Dane pogodowe i klimat 

Ważnym elementem pracy było odniesienie wyników eksperymentów do lokalnych 

warunków klimatycznych. Przeprowadzono analizę warunków klimatycznych w Polsce aby 

określić jak różnorodne warunki można napotkać podczas projektowania obiektów 

architektonicznych. W ramach pracy badawczej wybrano lokalizację obiektu w Warszawie - 

strefa III. Dla celów porównawczych wytypowano także dwie dodatkowe lokalizacje - 

odpowiednio w strefach I i V (ilustracja 70). 

 
Ilustracja 70. Podział terytorium Polski na strefy klimatyczne wg. PN–EN 12831 (opracowanie własne 
na podstawie PN–EN 12831) 
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2.2.1 Lokalizacja nr 1 (strefa klimatyczna III) - Warszawa 
Lokalizacja ta jest określana jako DfB, w ramach klasyfikacji stref klimatycznych 

Köppena–Geigera (Peel i inni, 2007). DfB oznacza klimat kontynentalny z ciepłym latem. 

Występuje duże zapotrzebowanie na moc cieplną w pojedynczych miesiącach (średnia 

temperatura najzimniejszego miesiąca jest na poziomie -3 oC lub niższym). Jednocześnie 

średnia temperatura najcieplejszego miesiąca przekracza +10 oC. Klimat jest wilgotny, a opady 

są równomiernie rozłożone na cały rok. Przekłada się to na zapotrzebowanie na ogrzewanie jak 

i chłodzenie w przeciągu typowego roku. 

Do symulacji energetycznych wykorzystano dane pogodowe opracowane przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, udostępniane w formacie *.epw (EnergyPlus Weather 

File). Plik EPW zawiera średnie wartości temperatur z lat 1971 - 2000. Średnia ilość stopniodni 

ogrzewania (dla temperatury bazowej 18 oC) to 3739 oCd, natomiast chłodzenia 36 oCd (dla 

temperatury bazowej 23 oC). Stopniodni ogrzewania i chłodzenia dla Warszawy i pozostałych 

lokalizacji pokazane są na ilustracji 71, natomiast porównanie średniej temperatury powietrza 

na ilustracji 72. 

 

2.2.2 Lokalizacja nr 2 (strefa klimatyczna I) - Szczecin 
Lokalizacja ta jest określana także jako DfB - klimat kontynentalny z ciepłym latem - 

w ramach klasyfikacji stref klimatycznych Köppena–Geigera. Jednak lokalizacja w pobliżu 

morza sprawia, że klimat jest łagodniejszy. Występuje mniej stopniodni ogrzewania jak  

i chłodzenia. Średnia ilość stopniodni ogrzewania (dla temperatury bazowej 18 oC) to 3468 oCd, 

natomiast chłodzenia zaledwie 17 oCd (dla temperatury bazowej 23 oC). 

 

2.2.3 Lokalizacja nr 3 (strefa klimatyczna V) - Zakopane 
Lokalizacja ta jest określana jako Dfc - klimat subarktyczny, sroga zima, brak pory 

suchej, chłodne lato - w ramach klasyfikacji stref klimatycznych Köppena–Geigera. Średnia 

temperatura najzimniejszego miesiąca wynosi –3 °C lub mniej. Od jednego do trzech miesięcy 

ze średnią temperaturą powyżej 10 °C. Opady są równo rozłożone w całym roku. Średnia ilość 

stopniodni ogrzewania (dla temperatury bazowej 18 oC) to 4623 oCd, natomiast chłodzenia 

zaledwie 3 oCd (dla temperatury bazowej 23 oC). 
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Ilustracja 71. Stopniodni ogrzewania i chłodzenia dla lokalizacji w Szczecinie, Warszawie i Zakopanem 
(opracowanie własne na podstawie danych IMGW dla lat 1971-2000 pobranych w formie pliku EPW ze 
strony Energy Plus, b.d.) 
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Ilustracja 72. Szczecin, Warszawa, Zakopane - średnia temperatura powietrza w kolejnych godzinach - 
oś pionowa, kolejnych dni w roku - oś pozioma (opracowanie własne na podstawie danych IMGW dla 
lat 1971-2000 pobranych w formie pliku EPW ze strony  Energy Plus, b.d.). 
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2.2.4 Zmiana klimatu a dane klimatyczne 

Dodatkowym aspektem wartym wzięcia pod uwagę jest adaptacja do zmiany klimatu. 

Przewidywania naukowców mówią o prawdopodobnej zmianie klimatu na terenie Polski  

w kolejnych latach (IPCC 2019). Zmieni się m.in. średnia temperatura powietrza (ilustracja 73). 

W najgorszym scenariuszu średnia temperatura na terenie Polski może wzrosnąć nawet o 5oC 

(w porównaniu między latami 1986-2005 a 2081-2100). Przełoży się to także na zmianę ilości 

stopniodni ogrzewania i chłodzenia. Dlatego też, nawet jeśli aktualnie ilość stopniodni 

chłodzenia jest bardzo niewielka, należy brać pod uwagę strategie ograniczające przegrzewanie 

budynków. 

 
Ilustracja 73. Przewidywana zmiana średniej temperatury na powierzchni ziemi między między latami 
1986-2005 a 2081-2100 (IPCC 2019) 
 

8.3 Źródła danych 

Analiza środowiskowa budynków oparta jest na szerokim spektrum danych z różnych 

źródeł. Jedną z trudności jakie napotyka architekt poszukujący rozwiązań ekologicznych jest 

fakt, że istotne informacje znajdują się w wielu różnych miejscach i nie istnieją opracowania, 

które zawierają wszystkie niezbędne dane do projektowania. W trakcie pracy badawczej autor 

zbierał dane z różnych źródeł. W pracy badawczej wykorzystano następujące typy danych, 

które musiały być zbierane z różnych źródeł: 

- dane na temat wyrobów budowlanych (opisane w tym rozdziale) 

- dane na temat emisyjności źródeł energii (opisane w tym rozdziale) 

- dane na temat technologii budowlanych (opisane w rozdziale 9.7) 

- dane na temat klimatu (opisane w rozdziale 8.2) 
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8.3.1 Dane na temat wyrobów budowlanych 
Dane na temat wyrobów budowlanych były zbierane zarówno od producentów 

konkretnych materiałów, jak i z baz danych zawierających uśrednione cechy techniczne 

wyrobów. W celu przeprowadzenia badań istotnymi informacjami na temat wyrobów były 

współczynnik lambda, czyli współczynnik przenikalności cieplnej materiałów oraz ślad 

węglowy. O ile współczynnik przenikalności cieplnej jest podawany przez każdego producenta, 

w wypadku wyrobów dla których ma on znaczenie, to ślad węglowy jest informacją trudno 

dostępną. Najlepszym źródłem informacji o śladzie węglowym cyklu życia elementu jest 

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) przygotowana zgodnie z normą PN-EN 15804. 

Autor, badając polski rynek wyrobów budowlanych stwierdził, że niestety na polskim rynku 

bardzo niewiele materiałów ma wykonane analizy śladu węglowego, a wraz z nimi 

opublikowane informacje w formie EPD.  

Podczas pracy badawczej autor starał się wybierać materiały producentów, którzy 

udostępnili deklaracje środowiskowe dla swoich produktów. Część z nich  znaleziona została 

w bazie danych przygotowanej przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB b.d.). W wypadku 

wyrobów, dla których nie znaleziono na polskim rynku produktu z deklaracją środowiskową, 

autor starał się znaleźć odpowiednik na rynkach sąsiednich (niemieckim, szwedzkim lub 

duńskim), który taką deklarację posiada lub korzystał z baz danych zawierających informacje 

o śladzie węglowym typowych produktów na rynku (baza danych ÖKOBAUDAT niemieckiego 

Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ÖKOBAUDAT b.d.). Lista wykorzystanych 

materiałów oraz scenariuszy końca życia wraz z danymi na temat ich emisyjności  

w poszczególnych fazach cyklu życia znajduje się w załączniku nr 1. 

 
8.3.2 Dane na temat emisyjności źródeł energii 

Autor zebrał dane na temat emisyjności źródeł energii korzystając z informacji 

publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE 2016, 

KOBiZE 2017, KOBiZE 2018a, KOBiZE 2018b, KOBiZE 2019, KOBiZE 2020), a także na 

podstawie informacji od poszczególnych operatorów sieci (Veolia 2019), którzy udostępniają 

informacje na temat emisyjności gazów cieplarnianych związanych z produkcją energii. 

Wykorzystane dane zostały zgromadzone w załączniku nr 1. 
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8.4 Analiza budynków wielorodzinnych 

W ramach pracy badawczej autor przyjrzał się strukturze zasobów budowlanych  

w Polsce. Na podstawie tej analizy wybrano dominujący typ obiektu, a także zalecane rozmiary 

obiektów do analizy. 

 

8.4.1 Rodzaje budynków 

 
Ilustracja 74. Powierzchnia budynków w Polsce w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne - 
całkowita powierzchnia to 1562 milionów m2 (opracowanie własne na podstawie Camarasa i inni 2019) 

 

W ramach pracy badawczej autor przeprowadził analizę sektora budowlanego, aby 

wyznaczyć cechy budynków jakie należy poddać badaniom. Analiza wzięła pod uwagę 

powierzchnię budynków, ich ślad węglowy, a także liczbę użytkowników. W Polsce znajduje 

się ok. 1562 miliony metrów kwadratowych powierzchni budynków (Camarasa i inni 2019). 

Większość tej powierzchni znajduje się w budynkach mieszkalnych - z lekką przewagą 

budynków jednorodzinnych (ilustracja 74). Pod względem śladu węglowego budynki 

mieszkalne także okazują się mieć przewagę nad budynkami niemieszkalnymi. Według danych 

z 2016 roku dominujące pod względem zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych są 

gospodarstwa domowe (ilustracja 75 na podstawie Jeszke i inni 2018). W związku ze znaczącą 

przewagą emisji z budynków mieszkalnych, to właśnie ten typ budownictwa został wybrany do 

dalszej analizy.  
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Ilustracja 75. Ślad węglowy - budynki usługowe i instytucje, budynki mieszkalne oraz budynki 
wykorzystywane w rolnictwie, rybołówstwie i łowiectwie w roku 2016 (opracowanie własne na 
podstawie Jeszke i inni 2018) 

 

 
Ilustracja 76. Budynki mieszkalne a liczba mieszkań w Polsce w roku 2011 (opracowanie własne na 
podstawie GUS 2013) 

 

W Polsce wg. danych ze spisu powszechnego z 2011 roku istnieje 5,5 mln budynków 

mieszkalnych. Pod względem ilości dominują budynki jednorodzinne, stanowiąc 90% ogółu. 

Jednak pod względem ilości mieszkań budynki wielorodzinne przeważają. Znajduje się w nich 

59% mieszkań (ilustracja 76 na podstawie GUS 2013). Dodatkowo istnieje wiele opracowań 

naukowych dotyczących zużycia energii i śladu węglowego w Polsce poświęconych domom 

jednorodzinnym (Kostka i Szulgowska-Grzywa 2017, Pierzchalski 2018) i ich wpływowi na 

środowisko, natomiast na temat budynków wielorodzinnych znaleziono znacząco mniej 

opracowań. Z tego powodu autor postanowił skupić w swoich badaniach się na budynkach 

mieszkalnych, wielorodzinnych. 
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8.4.2 Stan zasobów mieszkaniowych 
Według analiz statystycznych aż połowa budynków wielorodzinnych w Polsce powstała 

przed 1971 rokiem, a aż 88% przed rokiem 2002 kiedy wymogi energetyczne względem 

budynków były bardzo niskie (ilustracja 77, Węglarz i inni 2020, GUS 2013, Warunki 

Techniczne). W roku 2002 pojawił się dokument zatytułowany „Warunki techniczne jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, który po raz pierwszy w polskim 

ustawodawstwie zawarł konkretne wymogi energetyczne względem budynków. Szacuje się, że 

do roku 2012 zaledwie 50% istniejących budynków mieszkalnych poddano termomodernizacji, 

a do dnia dzisiejszego wiele ze zmodernizowanych budynków jest już nieefektywna 

energetycznie (Ziółkowska, Lewandowski i Sałach 2018). 

 

 
Ilustracja 77. Zużycie energii a rok budowy budynku mieszkalnego -  (energia pierwotna do 2011 dane 
szacunkowe, od 2012 roku dane na podstawie Warunków Technicznych; opracowanie własne na 
podstawie Węglarz i inni 2020, GUS 2013, Warunki Techniczne) 

 

8.4.3 Dane powierzchniowe budynków mieszkalnych 
W 2011 r. na 1 budynek wielomieszkaniowy przypadało przeciętnie ok. 14,4 mieszkania 

(GUS 2013). W miastach budynki wielorodzinne liczyły przeciętnie 836,8 m2 powierzchni 

użytkowej mieszkań. Wielkość ta jednak bardzo różniła się zależnie od województwa. 

Największą przeciętną powierzchnię użytkową budynków wielorodzinnych odnotowano  

w województwie mazowieckim - 1527,1 m2 na jeden budynek, a najniższy w województwie 

lubelskim - 506,1 m2 na jeden budynek. W ramach pracy badawczej jako podstawową wielkość 

analizowanego budynku przyjęto wartość zbliżoną do średniej dla województwa 

mazowieckiego, tj. 1600m2 powierzchni użytkowej. 
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CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA - BADAWCZA 
 

9. Proces pracy nad narzędziem wspomagającym projektowanie 
architektury o niskim śladzie węglowym  

Architekci mają do dyspozycji różnego rodzaju rozwiązania ułatwiające pracę 

projektową. Brak jest jednak rozwiązań, które w szybki sposób pozwoliłyby na ocenę śladu 

węglowego szkicowej koncepcji budynku na wczesnych etapach projektu. 

W celu opracowania takiego narzędzia, przeprowadzono najpierw kilka prób na temat 

tego jak różnego rodzaju rozwiązania mogą wspomóc prace projektowe architekta. Kolejne 

badania skupiały się na rozwoju prototypowego narzędzia. W ramach badań wykonano analizy 

śladu węglowego podobnych budynków za pomocą różnych narzędzi. Aby wyniki między 

różnymi wariantami budynków były porównywalne wielkość budynku została ograniczona do 

stałej wartości 1600m2 powierzchni użytkowej w pierwszych czterech eksperymentach, 

natomiast w wypadku ostatnich trzech zakres powierzchni został poszerzony. 

Ślad węglowy wbudowany w eksperymentach od nr 3 do nr 7 jest liczony za pomocą 

LCA Tool - skryptu do programu Grasshopper opracowanego przez Negendahl, Otovic i Jensen 

(Negendahl, Otovic i Jensen 2016). Obliczenia energii zużywanej przez budynek we 

wszystkich siedmiu eksperymentach obliczane były za pomocą dynamicznej symulacji 

energetycznej wykonywanej w programie EnergyPlus (w eksperymentach 2-7 uruchamianego 

automatycznie z poziomu programu Grasshopper) i przeliczanej za pomocą skryptu LCA Tool. 

Modelowanie energetyczne było wykonane zgodnie z zaleceniami ASHRAE Standard 90.1 

(ASHRAE 2013) na temat tego jak modelować energetyczną bryłę budynku w symulacji 

dynamicznej - ze strefami szerokości 4,6 m po każdej stronie budynku i wspólnym rdzeniem, 

oraz z oddzielnymi strefami na każdym poziomie (ilustracja 78, na podstawie ASHRAE 2013). 

Obliczenia śladu węglowego operacyjnego były obliczane w eksperymencie nr 1 w programie 

Excel. W pozostałych sześciu eksperymentach obliczenia były wykonywane wewnątrz 

programu Grasshopper. Systemy mechaniczne zostały wymodelowane jako idealne (Ideal Air 

Loads), tzn. bez uwzględniania sprawności systemów. Założono zastosowanie wentylacji 

mechanicznej z odzyskiem ciepła na poziomie 75%. Jako źródło ciepła i energii elektrycznej 

wybrano odpowiednio sieć ciepłowniczą i sieć miejską. 
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Ilustracja 78. Podział na strefę centralną i strefy obrzeżne (na głębokość 4,6m od ściany zewnętrznej 
budynku), używane w symulacji dynamicznej za pomocą programu EnergyPlus (opracowanie własne 
na podstawie ASHRAE 2013) 

 
Tabela 4. Przegrody budynku w eksperymentach nr 1 do 6. 

Przegroda Warstwy [grubość]  

Ściana zewnętrzna Wykończenie zewnętrzne - tynk [2 cm] 

Izolacja termiczna - wełna mineralna [grubość zmienna] 

Struktura - cegła 90% / żelbet 10% [20 cm] 

Wykończenie wewnętrzne - tynk [2 cm] 

Dach Izolacja termiczna - wełna mineralna [grubość zmienna] 

Konstrukcja - żelbet [15 cm] 

Podłoga na gruncie Wykończenie - drewno [2 cm] 

Podkład - sklejka [2 cm] 

Izolacja - wełna mineralna [grubość zmienna] 

Konstrukcja - żelbet [15 cm] 

 

Technologia wykonania budynku była założona jako identyczna dla eksperymentów od 

1 do 6 i została opisana w tabeli 4. Grubości przyjętych materiałów były stałe lub zależały od 

konkretnych warunków danego eksperymentu i zostały opisane w poszczególnych 

podrozdziałach. Uwzględniono tylko materiały mające znaczący wpływ na ślad węglowy 

(pominięte zostały warstwy o bardzo niskim wpływie na ślad węglowy poprzez ich wagę, ilość 

lub grubość). W eksperymencie nr 7 założono możliwość wyboru różnych predefiniowanych 

kombinacji materiałów, które zostały opisane w podrozdziale 9.7.  
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Lokalizacja do celów określenia warunków klimatycznych w eksperymentach od 1 do 

6 została wybrana jako stała. Wybrano lokalizację nr 1 - Warszawę. W eksperymencie nr 7 

dodano możliwość wyboru jednej z trzech predefiniowanych lokalizacji, które zostały opisane 

w podrozdziale 9.7. Przyjęto schemat użytkowania z programu EnergyPlus, przeznaczony do 

modelowania budynków wielorodzinnych (Midrise Apartment). 

 

Fazy Cyklu Życia uwzględnione w analizie: 
W części eksperymentalnej uwzględniono fazy cyklu życia, które według badań 

najbardziej wpływają na ślad węglowy budynku (rozdział 6.2.9 - Wiik i inni 2018), tj. fazy A1-

A3 oraz B6. W finalnym eksperymencie dodatkowo zawarto fazy, które okazały się konieczne 

do uwzględnienia z powodu zastosowanych materiałów (materiałów biogenicznych - rozdział 

6.2.10),  czyli C3-C4 oraz D (ilustracja 79).  

 

 
Ilustracja 79. Fazy cyklu życia uwzględnione w eksperymentach. Kolorem ciemnoszarym oznaczono 
fazy A1-A3 oraz B6 uwzględnione we wszystkich eksperymentach. Kolorem jasnoszarym oznaczono fazy 
C3-C4 oraz D uwzględnione w finalnym eksperymencie nr 7 (opracowanie własne, na podstawie PN-
EN 15978). 
 
Fazy cyklu życia uwzględnione w analizie: 

- Fazy wyrobu (A1-A3) - uwzględniają ślad węglowy z procesu produkcji: od 

wydobycia surowców, poprzez ich transport do fabryk, aż do wytworzenia elementów 

budowlanych; 



120 

- Faza zużycia energii operacyjnej - (B6) - uwzględnia ślad węglowy pochodzący ze 

zużycia energii na wszelkie potrzeby funkcjonowania budynku: energii na potrzeby 

ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia i funkcjonowania urządzeń pomocniczych; 

- Fazy końca życia (C3-C4) - uwzględniają ślad węglowy spowodowany przez 

przetwarzanie, składowanie i usuwanie odpadów (fazy uwzględnione tylko w eksperymencie 

nr 7); 

- Faza korzyści poza cyklem życia (D) - uwzględnia ewentualne korzyści i obciążenia 

nie będące zaliczane do cyklu życia budynku, pochodzące z możliwości ponownego 

wykorzystania, odzyskiwania i recyklingu elementów (faza uwzględniona tylko  

w eksperymencie nr 7); 

 

Zakres faz cyklu życia uwzględnionych w eksperymentach został ograniczony z kilku 

powodów: 

-Fazy A1-A3 oraz B6 odpowiadają za większość śladu węglowego wg. różnych badań 

(Wiik i inni 2018, Frischknecht i in. 2020, Zimmerman i inni 2021).  

-Fazy C3-C4 osiągają wysokie wartości w przypadku elementów budowlanych  

o pochodzeniu biogenicznym (poprzez uwalnianie zawartego w nich dwutlenku węgla) 

-Kwestia uwzględnienia fazy transportu jest bardzo unikalna, ponieważ zależy od 

doboru konkretnych produktów od konkretnych producentów i ich dostępności, a nie tylko od 

cech fizycznych  

-Uwzględnienie pozostałych danych jest utrudnione poprzez małą liczbę danych i badań 

na temat śladu węglowego faz dotyczących procesu budowy, konserwacji, renowacji  

i demontażu. 

 
Do przeprowadzenia analiz śladu węglowego wybrano elementy architektoniczne 

odpowiadające za ok. 85% śladu węglowego budynku (Frischknecht i inni 2020). Lista 

uwzględnionych elementów została zaprezentowana w tabeli 5. 
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Tabela 5. Elementy budowlane uwzględnione w analizie 

Element budowlany Sposób modelowania 

Ściany zewnętrzne Model 3d 

Ściany wewnętrzne Współczynnik ilości na 1 m2 powierzchni 

Klatka schodowa Model 3d 

Schody Model 3d 

Okna Model 3d 

Drzwi Współczynnik ilości na 1 m2 powierzchni 

Dach Model 3d 

Stropy Model 3d 

Podłoga na gruncie Model 3d 

 

9.1 Analiza wykonywana z pomocą arkuszy kalkulacyjnych 

9.1.1 Założenia wstępne 
Pierwszy eksperyment stanowi obliczanie śladu węglowego budynku za pomocą 

arkuszy kalkulacyjnych. Model budynku utworzono w programie Rhinoceros3d (ilustracja 9.3). 

Budynek  charakteryzował się prostą bryłą prostopadłościanu o wysokości 4 kondygnacji 

(każda o wysokości 3m), rzut prostokątny o wymiarach 10,5 m na 38,1. Powierzchnia całkowita 

wszystkich kondygnacji naziemnych to 1600 m2. 

 

9.1.2 Proces obliczania śladu węglowego 
Procedura obliczania śladu węglowego została przedstawiona na ilustracji 80. 

Projektant wprowadza do programu (np. Rhinoceros3d) model budynku. Następnie odczytuje 

wymiary poszczególnych elementów i wprowadza je do arkusza kalkulacyjnego Excel oraz 

programu EnergyPlus (tabela 6). Następnym etapem jest obliczenie wbudowanego śladu 

węglowego dla poszczególnych komponentów.  
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Ilustracja 80. Model 3d budynku wykorzystany do analizy w eksperymencie nr 2 (opracowanie własne). 
 

 

 

 

 
Ilustracja 81. Procedura obliczania śladu węglowego za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel  
i programu EnergyPlus. Na czarno oznaczono czynności, które wymagają ingerencji użytkownika, na 
szaro operacje wykonywane automatycznie przez programy komputerowe (opracowanie własne). 
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Tabela 6. Powierzchnie poszczególnych komponentów 

Komponent budynku Powierzchnia 

Ściana zewnętrzna 1182,1 m2 

Dach 400 m2 

Podłoga na gruncie 400 m2 

Strop międzykondygnacyjny 1600 m2 

Okno 275,8 m2 (250 sztuk) 

Ściana wewnętrzna 448 m2 

Klatka schodowa (powierzchnia przegród) 532 m2 

 

Następnym etapem jest obliczenie śladu węglowego dla każdego z komponentów, 

poprzez pomnożenie śladu węglowego poszczególnych warstw i elementów przez ich 

powierzchnię (tabela 7). 

 
Tabela 7. Wartości wbudowanego śladu węglowego poszczególnych komponentów 

Komponent budynku Ślad węglowy [kg CO2eq] 

Ściana zewnętrzna 157239 

Dach 11953 

Podłoga na gruncie 52129 

Strop międzykondygnacyjny 31451 

Okna 93585 

Ściana wewnętrzna 4380 

Klatka schodowa (powierzchnia przegród) 51328 

Suma 403324 

 

Zsumowanie  wartości z tabeli pozwoliło na obliczenie wbudowanego śladu węglowego 

(fazy A1-A3) na poziomie 403 324 kg CO2eq. Kolejnym etapem było wykonanie symulacji 

zużycia energii. Symulację wykonano za pomocą programu Energyplus. Przyjęto okres analizy 

30 lat. 
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Tabela 8. Operacyjny ślad węglowy w eksperymencie nr 1 

Rodzaj energii Ilość energii 
[kWh/rok] 

 Ślad węglowy  
[kg CO2eq/kWh] 

Ślad węglowy  
[kg CO2eq] 

Energia cieplna 20204  0,349 211545 

Energia 
elektryczna 

15960  0,778 372507 

  Suma 584053 

Operacyjny ślad węglowy został obliczony na poziomie 584 053 kg CO2eq (tabela 8). 

Całkowity ślad węglowy wyniósł 987 377 kg CO2eq. Proces przygotowania modelu, 

znalezienia informacji o materiałach, symulacji i obliczania zajął ok. 6 godzin. Aby 

przeanalizować ewentualne zmiany w projekcie należałoby zmienić model budynku i od nowa 

wyciągnąć z niego informacje, a także przeprowadzić symulację. Biorąc pod uwagę, że tym 

razem wystarczyłoby modyfikować istniejące opracowanie, kolejne analizy zajmowałyby 

około pół godziny do godziny. Czas trwania analiz stoi na przeszkodzie aby szacowanie śladu 

węglowego można było wygodnie wprowadzić do procesu projektowego architekta na 

wczesnych fazach koncepcji. 

 

9.1.3 Wnioski z eksperymentu nr 1 
Eksperyment nr 1 wykazał, że obliczanie śladu węglowego bez narzędzi pomocniczych 

zajmuje dużo czasu - w tym przykładzie ok. 6 godzin. Stawia to pod znakiem zapytania 

możliwość przeprowadzania wielu takich analiz w trakcie procesu projektowego. Aby 

umożliwić architektom wykorzystywanie obliczeń śladu węglowego podczas projektowania 

należy skrócić czas potrzebny na przeprowadzenie analiz. 

 

9.2 Parametryczna analiza śladu węglowego 

Drugim etapem był test z wykorzystaniem programu Grasshopper, który  umożliwia 

pewien stopień automatyzacji procesu obliczania śladu węglowego budynku.  
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Tabela 9. Edytowalne parametry w eksperymencie nr 2 

Parametr Zakres Opis 

Szerokość 9,0 - 27,0 
m 

Szerokość budynku wraz z ilością kondygnacjami 
określa długość budynku, ponieważ powierzchnia 
jest utrzymywana na stałym poziomie 1600 m2 

Liczba kondygnacji 3 - 6 Ilość poziomów budynku, określająca również 
wysokość budynku (która jest równa 3,3m x ilość 
kondygnacji) 

Udział okien w 
elewacji północnej 

5-80% Procentowy udział w okien w elewacji (gdzie 100% 
to ściana szklana) 

Udział okien w 
elewacji południowej 

5-80% Procentowy udział w okien w elewacji (gdzie 100% 
to ściana szklana) 

Udział okien w 
elewacji zachodniej 

5-80% Procentowy udział w okien w elewacji (gdzie 100% 
to ściana szklana) 

Udział okien w 
elewacji wschodniej 

5-80% Procentowy udział w okien w elewacji (gdzie 100% 
to ściana szklana) 

Grubość izolacji 
podłogi na gruncie 

0,1 - 0,6 m Grubość izolacji podłogi na gruncie (dolna granica 
została dobrana zgodnie z minimalną grubością 
spełniającą wymagania Warunków Technicznych na 
rok 2018, a górna to 0,6 m) 

Grubość izolacji dachu 0,18 - 0,68 
m 

Grubość izolacji dachu (dolna granica została 
dobrana zgodnie z minimalną grubością spełniającą 
wymagania Warunków Technicznych na rok 2018, a 
górna to 0,68 m) 

Grubość izolacji ściany 
zewnętrznej 

0,13 - 0,63 
m 

Grubość izolacji ściany zewnętrznej (dolna granica 
została dobrana zgodnie z minimalną grubością 
spełniającą wymagania Warunków Technicznych na 
rok 2018, a górna to 0,63 m) 

Wariant okna 1 - 3 Wybrana opcja z listy 3 możliwych wariantów okien 
(opcje: 1 - Okno do domu pasywnego o Uw = 0,62 W 
/ m2K, g = 0,5, Lt = 0,7;  
2 - Stare okno Uw 1,4 W / m2K, g = 0, 63, Lt = 0,83;  
3 – Okno o maksymalnej wartości U wg przepisów 
na rok 2018 Uw = 1,1 W / m2K, g = 0,63, Lt = 0,83) 

Szerokość struktury 
zacieniającej 

0,0 - 1,0 m Opisuje szerokość struktury umieszczonej nad 
oknami z możliwym zasięgiem maksymalnie 1m 
przed elewacją 
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9.2.1 Założenia wstępne 
Do eksperymentu nr 2 wykorzystano program Rhinoceros 3d razem z wtyczką 

Grasshopper 3d. W Grasshopperze zdefiniowano parametryczny model budynku (ilustracja 82) 

oparty o 11 parametrów, które mogły być modyfikowane w zadanych zakresach (tabela 9).  

 

 
Ilustracja 82. Model parametryczny zastosowany w  Eksperymencie nr 2. Łącznie jedenaście 
parametrów opisuje kształt budynku - zgodnie z tabelą 9 (opracowanie własne). 

 

9.2.2 Proces obliczania śladu węglowego 
Proces obliczania śladu węglowego został przeniesiony z arkusza kalkulacyjnego do 

programu Grasshopper. Umożliwiło to uproszczenie procedury, ponieważ  ślad węglowy 

wbudowany jak i operacyjny były obliczane jednocześnie i automatycznie (ilustracja 83). 

Jednym z celów eksperymentu było uproszczenie procesu obliczania śladu węglowego, poprzez 

stworzenie metodologii, która pozwala na wykonanie wszystkich czynności w jednym 

programie w sposób w pełni zautomatyzowany. Do tego celu posłużyły pluginy Ladybug  

i Honeybee,  które służą do analiz środowiskowych w programie Grasshopper. 
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Ilustracja 83. Procedura obliczania śladu węglowego za pomocą programu Grasshopper. Jedyną 
czynnością, którą musi wykonać projektant jest stworzenie modelu parametrycznego budynku w 
programie Grasshopper, pozostałe czynności zostały zautomatyzowane (opracowanie własne). 

Ślad węglowy wbudowany obliczany był za pomocą LCA Tool (Negendahl i inni 2016) 

- pluginu do programu Grasshopper, który ułatwia obliczanie śladu węglowego materiałów. 

Ilości wszystkich materiałów zostały odczytane z parametrycznego modelu przez program 

Grasshopper, a następnie ich ślad węglowy został policzony przez plugin LCA Tool. 

Ślad węglowy operacyjny był liczony w dwóch etapach. Najpierw przeprowadzono 

symulację dynamiczną za pomocą programu EnergyPlus. Wyniki symulacji, w postaci ilości 

rocznej energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia i urządzeń 

wewnętrznych, zostały następnie automatycznie zaimportowane z powrotem do programu 

Grasshopper. W następnym etapie wartości energii zostały pomnożone przez współczynniki 

emisyjności, na podstawie informacji ze zgromadzonej bazy danych. 

Finalny wynik analizy był taki sam jak w eksperymencie nr 1, jednak czas jej 

przeprowadzenia znacząco się skrócił. Poprzez zastosowanie parametryzacji możliwe stało się 

także przeprowadzenie analiz wielu wariantów budynku. Po wprowadzeniu danych, 

użytkownik w ciągu 1 do 5 minut otrzymuje wynik.  

 

9.2.3 Wnioski z eksperymentu nr 2 
Eksperyment nr 2 udowodnił, że zastosowanie programu Grasshopper może znacząco 

skrócić czas potrzebny na przeprowadzenie analizy. Następnym krokiem stało się poszukiwanie 
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możliwych automatycznych metod optymalizacji, które mogły wspomóc podejmowanie 

decyzji przez projektanta. 

9.3 Parametryczna analiza śladu węglowego z wykorzystaniem algorytmów 
genetycznych 

W ramach trzeciego eksperymentu podjęto próbę zbudowania skryptu, który pozwoli 

wykorzystać zalety projektowania parametrycznego, poprzez zautomatyzowanie procesu 

poszukiwania optymalnej konfiguracji parametrów, dającą najniższy poziom śladu węglowego 

budynku. Eksperyment nr 3 został opisany w artykule autora dysertacji (Płoszaj-Mazurek 

2020). 

 

9.3.1 Założenia wstępne 
Do przeprowadzenia eksperymentu wykorzystano skrypt Grasshopper z eksperymentu 

nr 2 zmodyfikowany o dodanie algorytmu optymalizacyjnego. W tym celu zastosowano 

algorytm genetyczny Octopus (Vierlinger 2014). Parametry budynku stały się genotypem 

algorytmu, podczas gdy finalny wynik całkowitego śladu węglowego stał się miarą 

dopasowania (fitness), którą algorytm starał się minimalizować. 

 

9.3.2 Automatyczne generowanie różnych form budynku 
Skrypt w Grasshopperze został przygotowany w taki sposób aby umożliwić 

automatyczne generowanie różnych form budynków. Warianty generowane były poprzez 

wybór różnych wartości parametrów z tabeli 9 (z eksperymentu nr 2 z rozdziału 9.2).  

W przypadku tego eksperymentu liczba możliwych kombinacji parametrów to 64 kwadryliony 

wariantów (czyli ponad 64 x 1024), z których każdy przekładał się na inną formę budynku 

(ilustracja 84).  
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Ilustracja 84. Przykłady losowo generowanych form budynku (opracowanie własne). 

 

9.3.3 Optymalizacja 
W teorii możliwe jest zasymulowanie wszystkich możliwych kombinacji między 

parametrami i wybranie najlepszej kombinacji o najniższym śladzie węglowym. W praktyce 

jednak jest to niezwykle czasochłonne. Biorąc pod uwagę, że skrypt potrzebuje pomiędzy  

1 a 5 minut na dynamiczną symulację energetyczną oraz obliczenie śladu węglowego dla 

jednego wariantu, wykonanie symulacji dla wszystkich kombinacji byłoby nierealne  

i nieefektywne. Dlatego też zasadne jest wykorzystanie algorytmu genetycznego, który potrafi 

przyspieszyć przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań.  Proces optymalizacji zajął ok. 40 godzin 

generując 400 różnych wariantów projektu w zestawach po 20 wariantów na pokolenie. 

Pierwsze pokolenie 20 wariantów zostało wygenerowane przez wtyczkę Octopus na bazie 

całkowicie losowych kombinacji parametrów. Następnie program ocenił ślad węglowy 

poszczególnych wariantów i wybrał najbardziej obiecujące kombinacje parametrów. Na tej 

bazie algorytm stworzył kolejne 20 wariantów, które ponownie zostały ocenione i posłużyły do 

stworzenia kolejnego pokolenia. Ten proces powtarzał się kilkanaście razy aż uzyskano  

w sumie 400 różnych wariantów budynku. W ostatnim pokoleniu większość wariantów 

charakteryzowała się najniższym śladem węglowym ze wszystkich 400 analizowanych wersji. 

W ten sposób udało się znaleźć optymalną kombinację parametrów, która cechuje się 

najniższym śladem węglowym. Algorytmy genetyczne należą do metod heurystycznych, nie 

ma więc gwarancji, że finalne rozwiązanie jest absolutnie najlepszym w danej przestrzeni 

rozwiązań. Proces optymalizacji został opisany na ilustracji 85. 



130 

                
Ilustracja 85. Procedura optymalizacji śladu węglowego za pomocą algorytmu genetycznego 

w programie Grasshopper. Proces został w pełni zautomatyzowany (opracowanie własne). 
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9.3.4 Wyniki optymalizacji 
Optymalizacja z wykorzystaniem algorytmu genetycznego dała rezultat 

wyselekcjonowania kombinacji parametrów o najniższym śladzie węglowym. Pierwsza 

generacja 20 wariantów osiągnęła średni wynik śladu węglowego na poziomie 1 304 240 kg 

CO2eq. Średnia dla wszystkich 400 symulacji to  wartość 1 056 535 kg CO2eq. Natomiast 

średnia 20 najlepszych przypadków to 878 689 kg CO2eq. Pokazuje to, że proces optymalizacji 

spowodował obniżenie śladu węglowego budynku o około 32% (porównując pierwszą 

generację 20 przypadków z 20 najlepszymi generowanymi w ostatnich pokoleniach). 

Porównując średnie ze wszystkich przypadków, skrypt spowodował zmniejszenie śladu 

węglowego o około 19% (w porównaniu do 20 najlepszych przypadków) - jak widać na 

ilustracji 86. Co istotne, różnica we wbudowanym śladzie węglowym (fazy A1-A3) jest 

praktycznie niezauważalna na tym wykresie. 

 
Ilustracja 86. Wyniki optymalizacji poprzez zastosowanie algorytmu genetycznego. 400 wersji budynku 
w 20 pokoleniach (opracowanie własne). 

 

Kolejna ilustracja (87) prezentuje wykres porównujący wbudowany ślad węglowy (fazy 

A1-A3 - oś Y) z operacyjnym śladem węglowym (faza B6 - oś X) 400 symulowanych 

wariantów budynku. Dodatkowo kolory oznaczają grubość izolacji ściany zewnętrznej dla 

konkretnych analizowanych wariantów. Wyniki pokazują, że niższy wbudowany ślad węglowy 

zwykle koreluje z wyższym śladem węglowym operacyjnym i odwrotnie. Można to 

wytłumaczyć m.in. grubością materiału izolacyjnego (oznaczoną odpowiednim kolorem). 
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Wariant o niższym śladzie węglowym wbudowanym ma zazwyczaj wyższy poziom izolacji, 

chociaż można zauważyć, że rozwiązanie optymalne (o najniższym całkowitym śladzie 

węglowym) nie osiąga wcale maksymalnych poziomów izolacji. Można zaobserwować, że 

rozwiązania o większej grubości izolacji niż rozwiązanie optymalne (oznaczone literą „X”) 

mają zwykle wyższy całkowity ślad węglowy. Można to wyjaśnić na dwa sposoby.  

W niektórych przypadkach przy wyższych poziomach izolacji prawdopodobnie mogą pojawić 

się problemy z przegrzewaniem. Innym wyjaśnieniem jest to, że istnieje optymalny poziom 

grubości izolacji. Od pewnego momentu dodanie większej ilości (co przekłada się na wzrost 

wbudowanego śladu węglowego) zmniejsza ślad węglowy operacyjny o zbyt małą wartość aby 

sumarycznie było to korzystne. 

 
Ilustracja 87. Wyniki optymalizacji na 400 wariantach budynku. Wykres pokazuje wyniki w podziale na 
ślad węglowy operacyjny B6 (oś Y) oraz wbudowany A1-A3 (oś X) [kg CO2eq]. Kolor pokazuje grubość 
izolacji ściany zewnętrznej [m] (opracowanie własne). 
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Ilustracja 88. Wpływ proporcji budynku na ślad węglowy. Osie X i Y opisują długość i szerokość 
podstawy budynku w metrach. Kolor pokazuje wbudowany ślad węglowy A1-A3, natomiast wielkość 
oznaczenia operacyjny ślad węglowy B6 [kg CO2eq] (opracowanie własne). 

 

 
Ilustracja 89. Wyniki optymalizacji - 20 najlepszych wariantów budynku. Kolor jasnoszary opisuje pełen 
zakres możliwych wartości danego parametru; kolor ciemnoszary zakres wartości w 20 najlepszych 
wariantach (5% wszystkich wariantów); kolor czarny oznacza parametry najlepszego wariantu 
(opracowanie własne). 

 

Ilustracja 88 pokazuje wpływ proporcji budynku względem stron świata na ślad 

węglowy. Można zauważyć, że obszar na wykresie z najlepszymi wynikami to warianty 

budynku o szerokości od 18 do 24 m, a długości od 20 do 27 m. Może to oznaczać, że zyski  
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z nasłonecznienia były ważnym czynnikiem (budynek ma długość na osi wschód - zachód 

większą niż szerokość na osi północ - południe).  

Ilustracja 89 pokazuje parametry najlepszych 20 wariantów (o najniższym śladzie 

węglowym). Kolor jasnoszary opisuje pełen zakres możliwych wartości danego parametru; 

kolor  ciemnoszary  zakres wartości w 20 najlepszych wariantach (5% wszystkich wariantów); 

kolor czarny oznacza parametry najlepszego wariantu). Na podstawie tego wykresu można 

wyciągnąć kilka istotnych wniosków. Przede wszystkim w warunkach tego eksperymentu 

budynki niższe (trzykondygnacyjne) były preferowane przez algorytm (wśród 20 najlepszych 

wariantów znalazł się tylko 1 budynek czterokondygnacyjny) - podczas gdy możliwe  

w skrypcie były wartości od 3 do 6 poziomów. Można to wytłumaczyć na dwa sposoby: jednym 

powodem może być zwartość budynku, która dla danej wartości powierzchni użytkowej może 

być optymalna właśnie przy niższym budynku. Drugim wytłumaczeniem może być ilość 

wysokoemisyjnego materiału potrzebnego do zbudowania klatki schodowej (w tym wypadku 

żelbetu) - w niższym budynku potrzebujemy mniej tego materiału dla takiej samej powierzchni 

użytkowej. Grubość izolacji miała różne znaczenie, zależnie od tego czy dotyczyła ściany 

zewnętrznej, dachu czy podłogi na gruncie. Dla dachu i ściany zewnętrznej optymalna okazała 

się wyższa wartość (w około trzech czwartych skali; 0,45m dla ściany i 0,52m dla dachu), 

podczas gdy dla podłogi na gruncie dużo niższa wartość (izolacja podłogi wydaje się mieć 

mniejsze znaczenie, ponieważ wartości tego parametru w 20 najlepszych wariantach obejmuje 

praktycznie całą skalę). W przypadku okna nie było żadnych różnic między najlepszymi 

wariantami - zawsze algorytm wybierał okno pasywne. W wypadku elementów zacieniających 

także okazuje się, że nie są tak ważne dla optymalnego wyniku - ponieważ algorytm w 20 

najlepszych przypadkach wybierał wartości z pełnego zakresu od 0 do 1 m. 

 
Ilustracja 90. 3 najlepsze warianty budynków wybrane ze wszystkich 400 poddanych analizie 
(opracowanie własne). 

 

9.3.5 Wnioski z eksperymentu nr 3 
Przeprowadzenie eksperymentu nr 3 pozwoliło na potwierdzenie, że zmiany 

podstawowych parametrów opisujących budynek mogą w znaczący sposób wpłynąć na 
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całkowity ślad węglowy budynku. Potwierdzono także to, że odpowiednio dobrany algorytm 

potrafi skutecznie zredukować ślad węglowy poprzez dobór optymalnej konfiguracji 

parametrów.  Jednocześnie okazało się, że o ile algorytmy genetyczne potrafią w procesie 

optymalizacji zredukować ślad węglowy, to czas ich pracy (poprzez czas wykonywania 

symulacji energetycznych) jest zbyt długi, aby skutecznie zastosować je w pracy projektowej. 

Na tej podstawie określono jedną z cech, jaką narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję 

powinno posiadać, aby być wykorzystywane w codziennej pracy projektowej architektów: 

szybkość działania. Z tego powodu na kolejnym etapie podjęto próbę zastosowania uczenia 

maszynowego - czyli algorytmów, które mogą zostać nauczone „przewidywania” wyników 

symulacji, bez potrzeby ich faktycznego wykonywania na komputerze. 

9.4 Analiza oparta o uczenie maszynowe 

Wnioski z eksperymentu nr 3 posłużyły do skonstruowania następnego eksperymentu. 

Celem eksperymentu nr 4 było sprawdzenie w jaki sposób można użyć uczenia maszynowego 

do wsparcia procesu projektowego we wczesnych fazach koncepcyjnych. Eksperyment nr 4 

został opisany w artykułach (Płoszaj-Mazurek 2020; Płoszaj-Mazurek, Ryńska i Grochulska-

Salak 2020). 

 

9.4.1 Założenia wstępne 
Eksperyment został przygotowany używając podobnych założeń jak w przypadku 

eksperymentu nr 3. Liczba parametrów podlegających optymalizacji został skrócona do  

7 pozycji, a ich zakresy zostały zmodyfikowane (tabela 10). Szerokość została ograniczona do 

wartości 12,0 - 24,0m ponieważ w poprzednim eksperymencie nie odnotowano występowania 

wartości skrajnych. Zakres liczby kondygnacji został zmieniony na od 2 do 5 (zamiast 3 do 6), 

ponieważ w poprzednim eksperymencie wśród optymalnych wariantów dominowały budynki 

o najniższej możliwej wysokości. Udział procentowy przeszklenia został zmniejszony do 

zakresu 15-60% (ponieważ w tym wypadku także nie zdarzały się skrajne wartości). Założono 

również stałe wartości na poziomie 15% dla pozostałych elewacji poza południową (dlatego, 

że na podstawie eksperymentu nr 3 stwierdzono prawie linearną zależność między wzrostem 

śladu węglowego, a procentowym udziałem okien w elewacjach północnej, wschodniej  

i zachodniej). Możliwe wartości dla grubości izolacji zostały poszerzone w górnym zakresie 

(tabela 10), ponieważ w tym wypadku w poprzednim eksperymencie zdarzały się wartości 

maksymalne. Model okien został od razu założony jako wariant pasywny, jako że w 
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poprzednim eksperymencie żadne inne warianty okien nie były wybierane przez algorytm. 

Zasięg struktury zacieniającej został poszerzony z wartości 0-1 m do wartości 0-2 m. 
Tabela 10. Edytowalne parametry w eksperymencie nr 4 

Parametr Zakres Opis 

Szerokość 12,0 - 24,0 m Szerokość budynku wraz z kondygnacjami 
określa długość budynku, ponieważ 
powierzchnia jest utrzymywana na stałym 
poziomie 1600 m2 

Liczba kondygnacji 2 - 5 Ilość poziomów budynku, określająca 
również wysokość budynku (która jest 
równa 3,3m x liczba kondygnacji) 

Udział okien w elewacji 
południowej 

15-60% Procentowy udział okien w elewacji (gdzie 
100% to ściana szklana) 

Grubość izolacji podłogi na 
gruncie 

0,1 - 0,8 m Grubość izolacji podłogi na gruncie (dolna 
granica została dobrana zgodnie z 
minimalną grubością spełniającą 
wymagania Warunków Technicznych na 
rok 2018, a górna to 0,8 m) 

Grubość izolacji dachu 0,18 - 0,88 m Grubość izolacji dachu (dolna granica 
została dobrana zgodnie z minimalną 
grubością spełniającą wymagania 
Warunków Technicznych na rok 2018,  
a górna to 0,88 m) 

Grubość izolacji ściany 
zewnętrznej 

0,13 - 0,83 m Grubość izolacji ściany zewnętrznej (dolna 
granica została dobrana zgodnie  
z minimalną grubością spełniającą 
wymagania Warunków Technicznych na 
rok 2018, a górna to 0,83 m) 

Szerokość struktury 
zacieniającej 

0,0 - 2,0 m Opisuje szerokość struktury umieszczonej 
nad oknami z możliwym zasięgiem 
maksymalnie 2m przed elewacją 

 

Dodatkową różnicą względem eksperymentu z podrozdziału 9.3 jest zastosowanie 

dynamicznego zarządzania otwieraniem okien w budynku, dostosowanego do aktualnych 

warunków pogodowych. We wszystkich poprzednich eksperymentach stosowano stały 

harmonogram otwierania okien. Dynamiczny tryb otwierania okien opiera się na założeniu, że 

użytkownicy będą je otwierać tylko w momentach gdy w środku mieszkania jest za gorąco,  

a na zewnątrz jest niższa temperatura powietrza. Poskutkowało to niższą energią potrzebną na 

ogrzewanie i chłodzenie, a w związku z tym niższym śladem węglowym. 
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Ilustracja 91. Możliwe wartości parametrów dla zbioru treningowego w eksperymencie nr 4. Poprzez 
poszerzenie rozstawu zmiennych zmniejszono liczbę możliwych kombinacji do 311 tys. przypadków 
(opracowanie własne). 

 

9.4.2 Generowanie zbioru treningowego dla uczenia maszynowego 
W celu przygotowania zbioru treningowego, tak aby algorytm mógł nauczyć się 

przewidywać ślad węglowy budynku, należało przeprowadzić serię symulacji. Nie było 

możliwe przeprowadzenie symulacji wszystkich możliwych kombinacji, ponieważ pełna 

przestrzeń rozwiązań zawiera ponad 27 kwadrylionów kombinacji. Dlatego zdecydowano się 

na podejście bazujące na planowaniu eksperymentów (Design of Experiment - DOE). Liczba 

możliwych wartości dla poszczególnych parametrów została zmniejszona, poprzez zwiększenie 

skoku między możliwymi wartościami parametrów, tak jak pokazano na ilustracji 91. W ten 

sposób zmniejszono liczbę możliwych kombinacji do 311 tys. przypadków. Następnie z tej listy 

w sposób losowy wybrano 1500 kombinacji parametrów, tworząc listę przypadków mających 

służyć jako zbiór treningowy. Listę zapisano jako plik .csv. Następnie program Grasshopper 

przeszedł przez całą listę i dla każdego przypadku stworzył model 3d budynku, obliczył 

operacyjny ślad węglowy bazując na energetycznej symulacji dynamicznej oraz wbudowany 

ślad węglowy za pomocą LCA Tool. Wyniki zostały zapisane do pliku .csv. Proces został 

przedstawiony na ilustracji 92. 
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Ilustracja 92. Procedura trenowania modelu uczenia maszynowego: przygotowywanie zbioru 
treningowego za pomocą wykonania 1500 symulacji losowych wariantów budynku i zapisania ich 
wyników wraz z parametrami opisującymi warianty budynków; trenowanie modelu uczenia 
maszynowego na podstawie zbioru treningowego; wykorzystanie modelu uczenia maszynowego do 
przewidywania wyników śladu węglowego bez symulacji na podstawie odpowiednio zbudowanego 
modelu 3d budynku (opracowanie własne). 
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9.4.3 Trenowanie algorytmu uczenia maszynowego 

Proces trenowania algorytmu został wykonany w środowisku programowania w języku 

Python. Wykorzystano algorytm Gradient Boosting Regressor (ang. wzmocnienie gradientowe 

dla regresji - GBR) z biblioteki SciKit Learn (Galanos 2019; Pedregosa i in. 2011). 

Wzmocnienie gradientowe opiera się na wielokrotnym budowaniu drzew decyzyjnych, 

ulepszanych z każdą iteracją algorytmu. Dane treningowe zostały podzielone na zbiór 

treningowy i testowy. Zbiór treningowy używany jest przez algorytm do znajdowania powiązań 

między danymi i tworzenia własnych reguł. Następnym krokiem jest ewaluacja czyli ocena 

przez model skuteczności predykcji. Do tego celu należy wykorzystać dane, niewykorzystane 

wcześniej do procesu uczenia - dane testowe. Dwa oddzielne modele zostały wytrenowane na 

danych treningowych - jeden do szacowania wbudowanego śladu węglowego, drugi do 

szacowania operacyjnego śladu węglowego. Suma wyników przewidywań obu modeli 

tworzyła całkowity ślad węglowy. Połączony model wyjaśnia 99% wariancji, a absolutny błąd 

to ok. 3600 kg CO2eq. Na ilustracji 93 pokazane są wyniki, które wizualizują dokładność 

wytrenowania modelu. 

 
Ilustracja 93. Wykres punktowy predykcji śladu węglowego przez model uczenia maszynowego na 
podstawie zbioru testowego i wyników symulacji (opracowanie własne). 

 

9.4.4 Eksploracja przestrzeni rozwiązań 
Następnym krokiem było przetestowanie możliwości wykorzystania wytrenowanego 

modelu. W środowisku Python za pomocą skryptu wygenerowano 100 000 losowych 

kombinacji parametrów, a następnie za pomocą modelu uczenia maszynowego przewidziano 

ślad węglowy budynków, które powstałyby z wybranych parametrów - zajęło to ok. 2 minut na 

zwykłym komputerze PC. Obliczenia były tak szybkie, ponieważ w tym wypadku nie 

generowano w ogóle brył 3d budynków - algorytm przewidywał ślad węglowy wyłącznie na 

podstawie danych wejściowych (opisanych w tabeli 10). Wyniki poddano analizie, aby 
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sprawdzić czy uda się zaobserwować korelacje między wartościami parametrów, a śladem 

węglowym budynku. 

 
Ilustracja 94. Całkowity ślad węglowy 100 000 wariantów projektu wygenerowanych przez model 
uczenia maszynowego.  Czarne kropki oznaczają najniższy ślad węglowy: lewa - wbudowany, środkowa 
- całkowity, prawa - operacyjny (opracowanie własne). 

 

Ilustracja 94 pokazuje wyniki 100 000 różnych wariantów budynku wygenerowanych 

za pomocą algorytmu. Optymalnym rozwiązaniem jest takie, które odpowiednio balansuje 

między minimalizowaniem śladu węglowego wbudowanego i operacyjnego - i nie jest to ani 

rozwiązanie z najniższym śladem węglowym wbudowanym ani operacyjnym. Na rysunku 

widoczny jest także front Pareto (czyli zbiór rozwiązań paretooptymalnych). Rozwiązanie jest 

uważane za paretooptymalne wówczas, gdy nie jest możliwe znalezienie rozwiązania lepszego 

z uwagi na co najmniej jedno kryterium (w tym wypadku ślad węglowy z osi X lub Y) bez 

pogorszenia z uwagi na pozostałe (także ślad węglowy z odmiennej osi X lub Y). Kolejna 

ilustracja 95 pokazuje natomiast relację wysokości budynków w stosunku do ich śladu 

węglowego. W części wykresu odpowiadającej za najniższy ślad węglowy (część po lewej na 

dole) widzimy prawie wyłącznie kolor żółty i zielony odpowiadający za ilość kondygnacji 

równą 3 i 4. Patrząc na obszar odpowiadający za najmniejszy operacyjny ślad węglowy (dolna 

część) widać natomiast warianty z 3 do 5 kondygnacji. W obszarze odpowiadającym 

najniższemu wbudowanemu śladowi węglowemu (lewa część) pojawiają się warianty o 2, 3  
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i 4 kondygnacjach. Z tych obserwacji można wywnioskować, że istnieje korelacja między 

niższą wysokością budynku, a niższym śladem węglowym wbudowanym. Wyższy budynek 

(przynajmniej w założonym zakresie 2-5 kondygnacji) koreluje z kolei z niższym śladem 

operacyjnym. Aby jednak uzyskać najniższy całkowity ślad węglowy, należy odpowiednio 

dobrać wysokość budynku do reszty parametrów. W tym wypadku nie może to być ani 

najniższy możliwy (2 kondygnacje), ani najwyższy możliwy budynek (5 kondygnacji), lecz 

budynek o wysokości trzech lub czterech kondygnacji. 

 
Ilustracja 95. Wpływ ilości kondygnacji na ślad węglowy budynku. Dane ze 100000 wariantów 
wygenerowanych przez model uczenia maszynowego. Kolor oznacza liczbę kondygnacji (opracowanie 
własne).  

 

Kolejne korelacje można zauważyć na wykresie pokazującym ślad węglowy wariantów 

w relacji do grubości izolacji ściany zewnętrznej. Na ilustracji 96 można zauważyć, że wraz ze 

wzrostem grubości izolacji rośnie wbudowany ślad węglowy. Relacja grubości izolacji  

z operacyjnym śladem węglowym jest mniej zauważalna, ale także występuje. W obszarze 

wykresu odpowiadającej za najniższy całkowity ślad węglowy (część po lewej na dole) 

pojawiają się warianty o wartości grubości izolacji termicznej ściany zewnętrznej w okolicach 

0,5 - 0,6m.  
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Ilustracja 96. Wpływ grubości izolacji ściany zewnętrznej na ślad węglowy budynku. Kolor oznacza 
grubość izolacji [m] (opracowanie własne). 

Podobne obserwacje można wysnuć z wykresu opisującego relacje pomiędzy śladem 

węglowym, a grubością izolacji dachu (ilustracja 97). Optymalna wartość tego parametru jest 

minimalnie niższa, i plasuje się w okolicach 0,5m. Z kolei wykres opisujący relację między 

grubością izolacji podłogi na gruncie, a śladem węglowym pokazuje, że grubość izolacji tej 

przegrody zdaje się mieć dużo mniejszy wpływ na operacyjny ślad węglowy i nie warto jest 

wybierać grubości dużo wyższej niż wartość minimalna wymagana przez przepisy (ilustracja 

98). Procentowy udział przeszklenia w elewacji południowej także został przeanalizowany  

w relacji do śladu węglowego. Z ilustracji 99 wyraźnie wyłania się generalny trend - wraz ze 

wzrostem udziału przeszklenia rośnie operacyjny ślad węglowy. Jednak spoglądając na obszar 

odpowiadający za najniższy całkowity ślad węglowy (część po lewej na dole) widać, że 

znajdują się tam warianty o przeszkleniu od 15 do 35%. Można z tego wywnioskować, że  

w przypadku przeszklenia dużą rolę odgrywają także inne parametry. 
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Ilustracja 97. Wpływ grubości izolacji dachu na ślad węglowy budynku. Kolor oznacza grubość izolacji 
[m] (opracowanie własne). 

 
Ilustracja 98. Wpływ grubości podłogi na gruncie na ślad węglowy budynku. Kolor oznacza grubość 
izolacji [m] (opracowanie własne).  
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Ilustracja 99. Wpływ procentowego udziału powierzchni przeszklonych w  elewacji południowej na ślad 
węglowy budynku. Kolor oznacza udział powierzchni przeszklonych w stosunku do całości powierzchni 
południowej [m] (opracowanie własne). 

 

 
Ilustracja 100. Optymalna forma budynku znalezione wśród 100,000 przypadków wygenerowanych 
przez model uczenia maszynowego - wraz z wyświetlonymi wartościami parametrów (opracowanie 
własne). 
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9.4.5 Optymalna kombinacja i weryfikacja rozwiązania 
Optymalne rozwiązanie, wybrane ze wszystkich przypadków wygenerowanych przez   

algorytm uczenia maszynowego, dało wartość 626368 kg dla całkowitego śladu węglowego. 

Dla weryfikacji poprawności wyniku parametryczny model 3d został utworzony przy użyciu 

wartości parametrów wybranych przez algorytm (ilustracja 100), a następnie wartość 

całkowitego śladu węglowego została obliczona przez skrypt w Grasshopperze opisany  

w eksperymencie nr 2. Wynik wyniósł 634777 kg, co oznacza, że błąd predykcji uczenia 

maszynowego był na poziomie 1,3%. 

 

9.4.6 Wnioski z eksperymentu nr 4 
Wykorzystanie uczenia maszynowego to metoda, którą można wykorzystać w procesie 

projektowym. W porównaniu do eksperymentu nr 3 przewidywany wynik można było uzyskać 

w ciągu kilku sekund. Jednak narzędzie wciąż wymaga ulepszeń pozwalających na 

uwzględnienie większej liczby cech: różnych kształtów budynków, różnych materiałów 

konstrukcyjnych i układu urbanistycznego. Aby móc używać narzędzia w codziennej pracy 

architekta, analiza nie może się ograniczać do form prostopadłościennych. Należało opracować 

metodę, która umożliwi wprowadzenie nieprostopadłościennych kształtów do modelu uczenia 

maszynowego. 

9.5 Analiza oparta o uczenie maszynowe rozszerzona o różne formy budynku 

W kolejnym eksperymencie podjęto próbę modyfikacji podejścia z eksperymentu nr 4. 

Celem tego badania była możliwość rozszerzenia algorytmu uczenia maszynowego na kształty 

nieprostopadłościenne. Dodatkowym celem eksperymentu była próba uproszczenia  sposobu w 

jaki można było wykorzystywać to narzędzie. 

9.5.1 Założenia wstępne 
W eksperymencie możliwy kształt budynku ograniczono do graniastosłupów  

o podstawie utworzonej z przecinających się prostokątów. Zmiana ta wymagała zupełnie 

innego podejścia do doboru charakterystycznych cech bryły budynku. Na przykład w 

przypadku bryły o podstawie litery L nie jest jasne, który wymiar powinien odpowiadać 

szerokości i długości figury, ponieważ istnieją więcej niż dwa różne wymiary związane z 

kształtem podstawy. Pojawiła się potrzeba znalezienia bardziej abstrakcyjnych cech, którymi 

można by opisać dowolny graniastosłup.  
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Odpowiedzią na ten problem było wzięcie pod uwagę łącznej powierzchni 

zewnętrznych przegród - zamiast wymiarów poszczególnych ścian. Wybrano powierzchnię 

ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie i dachu. Dodatkowo uwzględniono powierzchnię okien 

wychodzących na każdy z czterech głównych kierunków świata (północ, zachód, południe  

i wschód). Uwzględniono także wysokość budynku. Tak dobrana lista ośmiu cech składała się 

na dane wejściowe opisujące geometrię budynku (tabela 11). Osiem parametrów użytych do 

opisania kształtu każdego budynku to: powierzchnia ścian, powierzchnia podłogi na gruncie, 

powierzchnia dachu, wysokość budynku, powierzchnia okien zwrócona w stronę południową,  

wschodnią, zachodnią i północną. Aby zmniejszyć ilość parametrów, grubość izolacji 

poszczególnych przegród została zdefiniowana z góry, bazując na wymogach Warunków 

Technicznych z roku 2021 (tabela 12). 

 
Tabela 11. Parametry opisujące cechy budynków 

Nazwa parametru 
Powierzchnia ścian (Wall Area) 

Powierzchnia podłogi na gruncie (Ground Floor Area) 
Powierzchnia dachu (Roof Area) 

Wysokość budynku (Height) 
Powierzchnia przeszkleń od strony południowej (Window Area South) 

Powierzchnia przeszkleń od strony północnej (Window Area North) 
Powierzchnia przeszkleń od strony zachodniej (Window Area West) 
Powierzchnia przeszkleń od strony wschodniej (Window Area East) 

 
Tabela 12. Wymogi Warunków Technicznych na rok 2021 

Rodzaj przegrody Maksymalny współczynnik 
przenikania ciepła [W/(m2·K] 

Ściana zewnętrzna  0,2 

Dach 0,15 

Podłoga na gruncie 0,3 

Okno zewnętrzne 0,9 
 

9.5.2 Generowanie zbioru treningowego dla uczenia maszynowego 
Aby wygenerować dane treningowe utworzono nowy skrypt w programie Grasshopper. 

Skrypt generował losowe kształty budynków w oparciu o założenie, że kształt powinien być 

graniastosłupem, z podstawą z dwóch przecinających się prostokątów, jak pokazano na 
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ilustracji 101. Skrypt generował budynki o różnych kształtach, różnych współczynnikach 

szerokości okien, różnych wysokościach i powierzchniach kondygnacji. Założono zakres od 

1200 do 3200 m2 powierzchni budynku jako parametry graniczne - aby poszerzyć zakres 

wartości względem występującej we wcześniejszych eksperymentach powierzchni 1600 m2. 

Wygenerowano 1000 różnych wariantów budynku, i dla każdego z nich obliczono ślad 

węglowy operacyjny i wbudowany używając stworzonego wcześniej skryptu w programie 

Grasshopper. Procedura była taka sama jak w eksperymencie nr 4 (ilustracja 92). Eksperyment 

różnił się ilością wariantów (1000 zamiast 1500) oraz ilością parametrów (8 zamiast 7, tabela 

10). 

 
Ilustracja 101. Przykładowe formy budynków generowane przez skrypt (opracowanie własne). 
 
 

9.5.3 Trenowanie algorytmu uczenia maszynowego 
Podobnie jak w eksperymencie nr 4 proces trenowania algorytmu został wykonany  

w środowisku programowania w języku Python z wykorzystaniem algorytmu Gradient 

Boosting Regressor z biblioteki SciKit Learn. Wyniki procesu uczenia pokazały, że predykcja 

zawierała średni błąd na poziomie 1,6% wartości całkowitego śladu węglowego. Na ilustracji 

102 można zauważyć, że model miał wyższą dokładność w przypadku wbudowanego śladu 

węglowego niż w przypadku operacyjnego śladu węglowego (98,7% w porównaniu z 97,5% 

wyjaśnionej wariancji). 

 

9.5.4 Wykorzystanie narzędzia w procesie projektowym 
W ramach eksperymentu nr 5 opracowano sposób wykorzystania modelu w procesie 

projektowym. Wytrenowany model można zaimportować z powrotem do programu 

Grasshopper i Rhinoceros3d. Dzięki temu można wykorzystać możliwości uczenia 

maszynowego do natychmiastowego szacowania śladu węglowego budynku, do którego 

dysponuje się odpowiednio przygotowanym modelem 3d. Geometrię wejściową można 
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wymodelować w programie Rhinoceros3d, generować w programie Grasshopper lub 

importować z różnych innych programów np. Sketchup. Głównym wymogiem jest, aby 

geometria budynku była wymodelowana jako model analityczny (bez grubości przegród, bez 

elementów wewnętrznych), a także aby elementy budynku były umieszczone na określonych 

warstwach.  

 

 

 

 
Ilustracja 102. Wyniki procesu trenowania modelu uczenia maszynowego. Wykres górny i środkowy 
prezentuje histogram ilości wyników w poszczególnych grupach wartości dla zbioru treningowego  
i testowego. Wykres dolny pokazuje wyniki predykcji śladu węglowego przez model uczenia 
maszynowego na podstawie zbioru testowego i wyników symulacji (opracowanie własne).  
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Model jest odczytywany automatycznie przez skrypt (ilustracja 103). Narzędzie 

następnie automatycznie odczytuje z modelu osiem charakterystycznych cech (powierzchnia 

ścian, powierzchnia podłogi na gruncie, powierzchnia dachu, wysokość budynku, powierzchnia 

okien zwrócona w stronę południową,  wschodnią, zachodnią i północną) przy użyciu nazw 

warstw. Na podstawie tych danych szacuje całkowity ślad węglowy budynku.  

 
Ilustracja 103. Przykład działania narzędzia z eksperymentu nr 4 uruchomionego w programie 
Rhinoceros3D (opracowanie własne) 
 

 

9.5.5 Wnioski z eksperymentu nr 5 
Narzędzie opracowane w eksperymencie nr 5 można z powodzeniem stosować we 

wczesnych fazach projektowania, aby lepiej zrozumieć związek między kształtem budynku,  

a jego całkowitym śladem węglowym. Celem tego badania było stworzenie przydatnego 

narzędzia dla studentów i architektów w celu zmniejszenia śladu węglowego ich potencjalnych 

projektów.  

Zauważono także pewne ograniczenia opracowanego narzędzia. Założono idealną 

sytuację: lokalizacji budynku na pustej działce, bez żadnych obiektów zacieniających. Jednak 

w praktyce projektowej takie sytuacje zdarzają się rzadko. Często architekt projektuje  

w środowisku miejskim z różną ilością obiektów zacieniających (budynki, drzewa i inne 

obiekty). Praktyczne narzędzie powinno uwzględniać układ urbanistyczny i efekt zacieniania. 

Dlatego też jednym z założeń do kolejnego eksperymentu było dodanie możliwości 

wprowadzenia otoczenia i uwzględnienia jego wpływu na ślad węglowy budynku. 
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9.6 Włączenie kontekstu urbanistycznego do analizy śladu węglowego oraz 
automatyzacja procesu 

W kolejnym badaniu skupiono się na uwzględnieniu możliwości zbadania wpływu 

zacienienia na całkowity ślad węglowy budynku. Aby to osiągnąć, należało stworzyć  

i wytrenować nowy model uczenia maszynowego. Tym razem zamiast prostego modelu 

opartego na regresji (wykorzystywanej przez algorytm GBR) wybrano podejście  

z wykorzystaniem uczenia głębokiego. W tym konkretnym przykładzie była to sieć 

konwolucyjna (CNN). Sieć CNN wykorzystano do analizy obrazu układu urbanistycznego,  

a następnie rozważenia jego wpływu na całkowity ślad węglowy budynku. 

9.6.1 Założenia wstępne 
W kolejnym eksperymencie dodano do skryptu generowanie różnych układów 

urbanistycznych (proces został przedstawiony na ilustracji 104). Skrypt generował losową ilość 

prostopadłościanów (między 3 a 26), o różnych wymiarach (szerokość i długość między   

13 a 60 m) i wysokości (między 5 a 30 m), rozrzuconych losowo w obszarze wielkości 500 na 

500 metrów. Tak przygotowany model 3d służył jako baza do analizowania zacieniania 

powodowanego przez różne układy urbanistyczne podczas dynamicznej symulacji 

energetycznej. Następnie Grasshopper3d automatycznie zapisywał obraz graficzny widoku  

z góry całego modelu 3d w skali szarości,  gdzie odcień reprezentował wysokość budynków 

(od czarnego dla wartości 0m, do białego dla 30m). Stworzony w ten sposób obraz stanowił 

źródło danych dla algorytmu CNN na temat układu urbanistycznego. 
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Ilustracja 104. Procedura trenowania modelu uczenia maszynowego: przygotowywanie zbioru 
treningowego za pomocą wykonania 3000 symulacji losowych wariantów budynku, losowych układów 
urbanistycznych i zapisania ich wyników wraz z parametrami opisującymi warianty budynków, oraz 
plikami graficznymi reprezentującymi układ urbanistyczny w skali szarości; trenowanie modelu uczenia 
maszynowego na podstawie zbioru treningowego; wykorzystanie modelu uczenia maszynowego do 
przewidywania wyników śladu węglowego bez symulacji, na podstawie odpowiednio zbudowanego 
modelu 3d budynku oraz otoczenia urbanistycznego (opracowanie własne). 
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9.6.2 Generowanie zbioru treningowego 
Aby wytrenować model CNN wykonano 3000 symulacji. Oprócz aspektów 

analizowanych w badaniu nr 5 dla każdego przypadku wygenerowano losowy układ 

urbanistyczny (ilustracja 105). Następnie dla każdej symulacji zapisywano mapę wysokości 

otoczenia w skali szarości (ilustracja 106). Tak stworzony został zbiór danych treningowych 

zawierający 3000 pozycji (ilustracja 107). 

 

 
Ilustracja 105. Zrzuty ekranu przykładowych wygenerowanych układów urbanistycznych w programie 
Rhinoceros3D (opracowanie własne). 
 

 
 

 
Ilustracja 106. Schemat przełożenia modelu 3D na mapę wysokości otoczenia w skali szarości 
(opracowanie własne) 
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Ilustracja 107. Przykłady map wysokościowych otoczenia wygenerowanych do zbioru treningowego 
(opracowanie własne) 

 

9.6.3 Struktura konwolucyjnej sieci neuronowej 
Sieć neuronowa została zaprojektowana zgodnie z sugestiami Rosebrocka dotyczącymi 

projektowania konwolucyjnych sieci neuronowych dla problemów regresji (Rosebrock 2019). 

Sieć została zbudowana przy użyciu Keras, biblioteki sieci neuronowych typu open source dla 

języka Python (Chollet i inni 2015).  

 

 

 
Ilustracja 108. Struktura sieci neuronowej łączącej analizę obrazów (fragment sieci CNN na górze), 
oraz danych liczbowych (na dole). Danymi wyjściowymi są wyniki śladu węglowego wbudowanego (fazy 
A1-A3) oraz operacyjnego (faza B6; opracowanie własne). 
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Architektura sieci neuronowej (ilustracja 108) składa się z dwóch zestawów danych 

wejściowych: jednego dla danych liczbowych reprezentujących cechy analizowanego budynku 

(takich samych jak w eksperymencie nr 5 - tabela 10), a drugiego dla danych obrazowych 

przedstawiających układ urbanistyczny. Obraz był analizowany przez konwolucyjną sieć 

neuronową. Wyniki z części konwolucyjnej zostały następnie spłaszczone i połączone  

z wynikami “w pełni połączonej” sieci neuronowej, która przeanalizowała numeryczną część 

danych. Sieć rozgałęzia się na dwie części z “w pełni połączonymi” warstwami. Sieć ma dwa 

wyjścia - reprezentujące operacyjny ślad węglowy i wbudowany ślad węglowy. 

 

9.6.4 Trenowanie sieci neuronowej 
Cały proces został przeprowadzony w środowisku Python na komputerze PC. Proces 

trenowania obejmował 300 epok, co zajęło ok. 2 godzin. Wielkość zbioru treningowego to 3000 

pozycji z 75% podziałem na zbiór treningowy i testowy. Proces trenowania był wyraźnie 

szybszy w przypadku wbudowanego śladu węglowego, ponieważ na tę część nie miał tak 

naprawdę wpływu obraz reprezentujący układ urbanistyczny (ilustracja 109). Trening sieci 

neuronowej pod względem operacyjnego śladu węglowego był wolniejszy, ponieważ w tym 

wypadku forma urbanistyczna, a więc i pliki graficzne, miały wpływ na wynik. Wyniki treningu 

można uznać za bardzo dobre, ponieważ model wyjaśniał 99,6% wariancji dla operacyjnego 

śladu węglowego i 99,7% dla wbudowanego śladu węglowego (ilustracja 110). Średni 

bezwzględny błąd procentowy wyniósł 0,6% dla wbudowanego śladu węglowego i 0,8% dla 

operacyjnego śladu węglowego. 
 

 
Ilustracja 109. Postęp uczenia sieci neuronowej, stanowiący zapis średniego absolutnego błędu 
procentowego predykcji dla kolejnych 300 epok. Błąd to różnica między wartościami z symulacji  
w zbiorze treningowym a wartościami predykcji modelu uczenia maszynowego w kolejnych epokach 
(iteracjach) treningu (opracowanie własne). 
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Ilustracja 110. Precyzja szacunków wytrenowanego modelu sieci (kolor niebieski pokazuje wartości 
prawdziwe - z symulacji; kolor pomarańczowy wartości szacowane przez model uczenia maszynowego; 
opracowanie własne) 
 
 

 

9.6.5 Zalety narzędzia 
Przeprowadzenie dynamicznej symulacji energetycznej dla budynku analizowanej 

wielkości (na typowym komputerze osobistym), przy użyciu proponowanych narzędzi 

potrzebnych do wykonania symulacji dynamicznych i precyzyjnego obliczenia operacyjnego 

śladu węglowego, zajmie około 1 minuty (30–90 s). Przewidywanie wygenerowane przy użyciu 

ostatecznego modelu z badania nr 6 zajęło mniej niż 1 sekundę podczas uruchamiania skryptu 

w środowisku Python lub około 2–5 sekund podczas uruchamiania tego samego skryptu  

w programie Grasshopper. Oznacza to, że użytkownik może mieć niemal natychmiastową 

informację zwrotną i może swobodnie modyfikować formę budynku, nie czekając długo na 

wyniki. 

 

9.6.6 Weryfikacja wyników predykcji z symulacją dynamiczną 
Aby przetestować przydatność modelu sieci neuronowej w rzeczywistej sytuacji, 

przeprowadzono następujący test. W programie Rhinoceros3d wymodelowano zestaw 11 
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budynków o różnym kształcie i rozmiarze, a następnie przeprowadzono symulację dla każdego 

z nich i porównano wyniki. W kolejnym kroku modele zostały przeanalizowane za pomocą 

skryptu Grasshopper, który wykorzystał wyszkolony model uczenia maszynowego. Wyniki 

były obiecujące, ponieważ średni bezwzględny błąd procentowy dla predykcji wyniósł 0,4% 

dla śladu węglowego wbudowanego i 3,4% dla śladu węglowego operacyjnego (ilustracja 111). 

Znacznie wyższy stopień błędu w przypadku śladu węglowego operacyjnego może sugerować, 

że model można nadal ulepszyć poprzez precyzyjne dostrojenie sposobu uczenia sieci 

neuronowej na obrazach układu urbanistycznego lub poprzez dostarczenie większego zbioru 

danych. 

 

 
Ilustracja 111. Test na 11 wariantach projektowych wymodelowanych w programie Rhinoceros3d, które 
następnie zostały poddane obliczeniom śladu węglowego (symulacja energetyczna). Wyniki zostały 
porównane z predykcją modelu uczenia maszynowego (opracowanie własne). 

 
9.6.7 Wytrenowany model jako narzędzie 

Wytrenowany model został dołączony do skryptu w programie Grasshopper, co 

umożliwiło prognozowanie całkowitego śladu węglowego budynku w czasie rzeczywistym 

(ilustracja 112). W skrypcie uwzględniono wpływ zacienienia na ślad węglowy budynku 

poprzez wprowadzenie możliwości analizy układu urbanistycznego. Użytkownik może szybko 

zweryfikować, jak różne zabudowania lub roślinność wpływają na efektywność środowiskową 

projektu. Skrypt potrafi podać przewidywaną wartość śladu węglowego w kilka sekund. 
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Ilustracja 112. Wykorzystanie wytrenowanego modelu uczenia maszynowego do szacowania śladu 
węglowego modelu w programie Rhinoceros3D w czasie rzeczywistym (opracowanie własne). 

   

9.6.8 Wnioski z eksperymentu nr 6 
Eksperyment nr 6 udowodnił, że możliwe jest wykorzystanie sieci CNN w celu 

uzupełnienia skryptu o analizę układu urbanistycznego. W celu dalszego uszczegółowienia 

analizy, w kolejnym eksperymencie autor zdecydował się na poszerzenie możliwości skryptu 

o wybór lokalizacji klimatycznej oraz technologii obiektu. 
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9.7 Finalna wersja narzędzia poszerzona o aspekty lokalizacji i wyboru 
kombinacji materiałów 

Analizując czynniki wpływające na poziom śladu węglowego inwestycji (opisane 

części teoretycznej, w rozdziale 6), autor uznał za szczególnie istotne uwzględnienie w 

narzędziu możliwości wyboru lokalizacji oraz technologii konstrukcji budynku. Te dwie 

funkcjonalności zostały wprowadzone do ostatecznej wersji narzędzia. 

9.7.1 Założenia wstępne 
Aby poszerzyć funkcjonalność skryptu zdefiniowano 4 kombinacje materiałów,  

z których składały się ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, stropy,  podłoga na gruncie  

i dach. Materiały zostały szczegółowo zostały opisane w rozdziale 9.7.4. Oprócz tego 

wzbogacono skrypt o wybór warunków klimatycznych (opisane w rozdziale 9.7.3). Oba te 

aspekty zostały wprowadzone do danych treningowych algorytmu uczenia maszynowego. 

 

9.7.2 Fazy cyklu życia uwzględnione w analizie 
Ponieważ dwie z predefiniowanych technologii konstrukcji bazowały na materiałach 

pochodzenia organicznego (biogenicznych), zdecydowano również o poszerzeniu 

analizowanych faz cyklu życia budynku, aby można było poprawnie ocenić ślad węglowy 

różnych konstrukcji. Dzięki uwzględnieniu faz końca życia C3 i C4 możliwe jest wzięcie pod 

uwagę pełnego efektu wykorzystania materiałów biogenicznych, natomiast dodanie fazy D, 

pozwala na analizę możliwego obniżenia śladu węglowego poprzez ponowne wykorzystanie 

elementów oraz projektowanie cyrkularne. W tym eksperymencie uwzględniono następujące 

fazy cyklu życia: A1-A3, B6, C3-C4 oraz D (ilustracja 113).  

  

9.7.3 Lokalizacje 
W ramach skryptu dodano możliwość wybrania jednej z trzech predefiniowanych 

lokalizacji. Domyślną lokalizacją była Warszawa, natomiast do celów porównawczych dodano 

jeszcze dwie lokalizacje o skrajnie różnych warunkach: Szczecin (lokalizacja bardziej 

umiarkowana), oraz Zakopane (lokalizacja o większej amplitudzie temperatur) - tabela 13. 

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji znajdują się w rozdziale 8.2. 
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Ilustracja 113. Fazy cyklu życia uwzględnione w eksperymencie nr  7 (opracowanie własne, na 
podstawie PN-EN 15978). 

 
Tabela 13. Lokalizacje klimatyczne uwzględnione w analizie 

Numer Lokalizacja Strefa 
Klimatyczna 

Źródło Danych 

1 Warszawa III POL_Warszawa.Okecie.123750_IMGW 

2 Szczecin I POL_Szczecin.122050_IMGW 

3 Zakopane V POL_Zakopane.126250_IMGW 
 

9.7.4 Wybór technologii 
Drugą modyfikacją było dodanie możliwości wyboru jednej z czterech 

predefiniowanych kombinacji materiałowych dla przegród zewnętrznych (tabele 14, 15, 16  

i 17). Celem była możliwość porównania śladu węglowego popularnych typów konstrukcji 

budynków (technologia nr 1) z technologiami bardziej eksperymentalnymi (technologie nr 2, 

3, 4). Kombinacje materiałów zostały zdefiniowane na podstawie doświadczenia autora  

w programie Grasshopper. 
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Tabela 14. Kombinacja nr 1 - technologia „tradycyjna” 

Ściana zewnętrzna Wykończenie zewnętrzne - tynk [2 cm] 

Izolacja termiczna - wełna mineralna [17 cm] 

Struktura - cegła 90% / żelbet 10% [20 cm] 

Wykończenie wewnętrzne - tynk [2 cm] 

Dach Izolacja termiczna - wełna mineralna [25 cm] 

Konstrukcja - żelbet [15 cm] 

Wykończenie wewnętrzne - tynk [2 cm] 

Podłoga na gruncie Wykończenie - drewno [2 cm] 

Podkład - sklejka [2 cm] 

Izolacja - wełna mineralna [10 cm] 

Konstrukcja - żelbet [15 cm] 

Strop 
międzykondygnacyjny 

Wykończenie - drewno [2 cm] 

Podkład - sklejka [2 cm] 

Izolacja - wełna mineralna [5cm] 

Konstrukcja - żelbet [15 cm] 

Ściana wewnętrzna Wykończenie wewnętrzne - płyta G-K + tynk [2 cm] 

Izolacja - wełna mineralna [10cm]  

Struktura - lekki szkielet stalowy  [10 cm] (0,1%) 

Wykończenie wewnętrzne - płyta G-K + tynk [2 cm] 
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Tabela 15. Kombinacja nr 2 - technologia prefabrykowana żelbetowa 

Ściana zewnętrzna Wykończenie zewnętrzne - tynk [2 cm] 

Izolacja termiczna - wełna mineralna [17 cm] 

Struktura - żelbet 100% [12 cm] 

Wykończenie wewnętrzne - tynk [2 cm] 

Dach Izolacja termiczna - wełna mineralna [25 cm] 

Konstrukcja - prefabrykat żelbetowy [12 cm] 

Wykończenie wewnętrzne - tynk [2 cm] 

Podłoga na gruncie Wykończenie - drewno [2 cm] 

Podkład - sklejka [2 cm] 

Izolacja - wełna mineralna [10 cm] 

Konstrukcja - prefabrykat żelbetowy [12 cm] 

Strop 
międzykondygnacyjny 

Wykończenie - drewno [2 cm] 

Podkład - sklejka [2 cm] 

Izolacja - wełna mineralna [5cm] 

Konstrukcja - prefabrykat żelbetowy [12 cm] 

Ściana wewnętrzna Konstrukcja - ściana prefabrykowana betonowa [5,5cm] 

Izolacja - wełna mineralna [7cm] 

Konstrukcja - ściana prefabrykowana betonowa [5,5cm] 
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Tabela 16. Kombinacja nr 3 - technologia lekkiego szkieletu drewnianego 

Ściana zewnętrzna Wykończenie zewnętrzne - tynk [2 cm] 

Izolacja termiczna - wełna mineralna [17 cm] 

Struktura - szkielet drewniany  [10 cm] (co 60 cm; 8%) 

Wykończenie wewnętrzne - płyta G-K + tynk [2 cm] 

Dach Izolacja termiczna - wełna mineralna [25 cm] 

Podkład - sklejka [2 cm] 

Konstrukcja - Łaty [10 cm] (co 60 cm; 8%)  

Wykończenie wewnętrzne - płyta G-K + tynk [2 cm] 

Podłoga na gruncie Wykończenie - drewno [2 cm] 

Podkład - sklejka [2 cm] 

Izolacja - wełna mineralna [10 cm] 

Konstrukcja - żelbet [15 cm] 

Strop 
międzykondygnacyjny 

Wykończenie - drewno [2 cm] 

Podkład - sklejka [2 cm] 

Izolacja - wełna mineralna [5cm] 

Podkład - sklejka [2 cm] 

Konstrukcja - Łaty [10 cm] (co 60 cm; 8%)  

Wykończenie wewnętrzne - płyta G-K + tynk [2 cm] 

Ściana wewnętrzna Wykończenie wewnętrzne - płyta G-K + tynk [2 cm] 

Izolacja - wełna mineralna [10cm]  

Struktura - szkielet drewniany  [10 cm] (co 60 cm; 8%) 

Wykończenie wewnętrzne - płyta G-K + tynk [2 cm] 
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Tabela 17. Kombinacja nr 4 - technologia z wykorzystaniem drewna klejonego warstwowo (CLT) 

Ściana zewnętrzna Wykończenie zewnętrzne - tynk [2 cm] 

Izolacja termiczna - wełna mineralna [17 cm] 

Struktura - płyta CLT [8,4 cm] 

Wykończenie wewnętrzne - płyta G-K + tynk [2 cm] 

Dach Izolacja termiczna - wełna mineralna [25 cm] 

Konstrukcja - CLT [2,7 cm] 

Pustka 70% / Pionowe belki CLT  [wysokość 15 cm / grubość 

2,7cm] 5% / wypełnienie izolacją - wełna mineralna 25% 

Konstrukcja - CLT [2,7 cm] 

Wykończenie wewnętrzne - płyta G-K + tynk [2 cm] 

Podłoga na gruncie Wykończenie - drewno [2 cm] 

Podkład - sklejka [2 cm] 

Izolacja - wełna mineralna [10 cm] 

Konstrukcja - żelbet [15 cm] 

Strop 
międzykondygnacyjny 

Wykończenie - drewno [2 cm] 

Podkład - sklejka [2 cm] 

Izolacja - wełna mineralna [5cm] 

Konstrukcja - CLT [2,7 cm] 

Pustka 70% / Pionowe belki CLT  [wysokość 15 cm / grubość 

2,7cm] 5% / wypełnienie izolacją - wełna mineralna 25% 

Konstrukcja - CLT [2,7 cm] 

Wykończenie wewnętrzne - płyta G-K + tynk [2 cm] 

Ściana wewnętrzna Wykończenie wewnętrzne - płyta G-K + tynk [2 cm] 

Konstrukcja - CLT 6,2 cm 

Izolacja 10cm 

Konstrukcja - CLT 6,2 cm 

Wykończenie wewnętrzne - płyta G-K + tynk [2 cm] 

 

Przyjęto wartość lambda dla CLT λ = 0,13 W/mK. Klatka schodowa została wykonana 

z żelbetu we wszystkich scenariuszach. 
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9.7.5 Generowanie zbioru treningowego 
Zbiór treningowy składał się z 3300 przykładów podzielonych w proporcji 75% do 25% 

na zestaw treningowy i testowy. Został przygotowany według. tych samych zasad jak  

w przypadku poprzedniego eksperymentu, z jedną różnicą: dodano dwie nowe zmienne 

reprezentujące lokalizację klimatyczną oraz technologię. Skrypt przechodził poprzez wszystkie 

kombinacje materiałowe i lokalizacje (4x3=12 kombinacji), tak aby w finalnym zbiorze 

treningowym te zmienne były reprezentowane w równym stopniu. Proces został przedstawiony 

na ilustracji 9.38. 

 

9.7.6 Struktura konwolucyjnej sieci neuronowej 
Sieć neuronowa wykorzystana w tym eksperymencie stanowi lekko zmodyfikowaną 

sieć z eksperymentu poprzedniego. Sieć została zbudowana przy użyciu Keras, biblioteki sieci 

neuronowych typu open source dla języka Python (Chollet i inni 2015).  
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Ilustracja 114. Struktura sieci neuronowej łączącej analizę obrazów (fragment sieci CNN na górze), 
oraz danych liczbowych (na dole), poszerzona o dodatkowe rozgałęzienia w celu uwzględnienia faz C3-
C4 oraz D. Danymi wyjściowymi są wyniki śladu węglowego wbudowanego (fazy A1-A3), końca życia 
(fazy C3-C4), korzyści poza cyklem życia (faza D) oraz operacyjnego śladu węglowego (faza B6; 
opracowanie własne). 
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Ilustracja 115. Procedura trenowania modelu uczenia maszynowego: przygotowywanie zbioru 
treningowego; trenowanie modelu uczenia maszynowego; wykorzystanie modelu uczenia maszynowego 
do przewidywania wyników śladu węglowego bez symulacji (opracowanie własne). 
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Architektura sieci (ilustracja 114) składa się z dwóch zestawów danych wejściowych: jednego 

dla danych liczbowych reprezentujących cechy analizowanego budynku (tabela 18), a drugiego 

dla danych obrazowych przedstawiających układ urbanistyczny. Sieć ma cztery wyjścia - 

reprezentujące ślad węglowy faz A1-A3, C3-C4, D oraz B6. 
Tabela 18. Parametry opisujące cechy budynków w eksperymencie nr  7 

Nazwa parametru 
Powierzchnia ścian (Wall Area) 

Powierzchnia podłogi na gruncie (Ground Floor Area)  
Powierzchnia dachu (Roof Area) 

Wysokość budynku (Height)  
Powierzchnia przeszkleń od strony południowej (Window Area South) 

Powierzchnia przeszkleń od strony północnej (Window Area North) 
Powierzchnia przeszkleń od strony zachodniej (Window Area West) 
Powierzchnia przeszkleń od strony wschodniej (Window Area East) 

Lokalizacja klimatyczna (Climate Location) 
Kombinacja materiałowa (Construction Technology) 

 
Ilustracja 116. Wykres postępu procesu trenowania modeli uczenia maszynowego (fazy A1-A3, B6, C3-
C4 oraz D), stanowiący zapis średniego absolutnego błędu procentowego predykcji dla kolejnych 300 
epok. Błąd to różnica między wartościami z symulacji w zbiorze treningowym a wartościami predykcji 
modelu uczenia maszynowego w kolejnych epokach (iteracjach) treningu (opracowanie własne). 
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Ponieważ dane reprezentujące wybrany typ technologii oraz numer lokalizacji są 

danymi jakościowymi, a nie ilościowymi (jak wszystkie pozostałe), potrzebne było 

zakodowanie zmiennych do wartości zrozumiałych dla algorytmu (w wypadku lokalizacji 

klimatycznej pojawiły się trzy kolumny prawda-fałsz, a w wypadku technologii konstrukcji 

cztery- reprezentowane przez wartości 1 = prawda i 0 = fałsz). Procedura została przedstawiona 

na ilustracji 115. 

 
9.7.6 Trenowanie sieci neuronowej 

Proces trenowania obejmował 300 epok, co zajęło ok. 2 godzin. Wyniki treningu można 

uznać za bardzo dobre, ponieważ model wyjaśniał 98,2% wariancji dla śladu węglowego fazy 

B6 i 99,9% dla śladu węglowego faz A1-A3, C3-C4 oraz D (ilustracja 116 i 117).  
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Ilustracja 117. Oś X przedstawia kolejne zakresy wyników, natomiast oś Y liczbę przypadków o danym 

wyniku. Na niebiesko zostały oznaczone wartości z symulacji, na pomarańczowo wartości predykcji 

wytrenowanego modelu uczenia maszynowego (fazy A1-A3, B6, C3-C4 oraz D; opracowanie własne). 
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9.7.5 Dodanie czytelnej informacji wizualnej 
W ramach poprawy czytelności przekazywanych informacji do skryptu dodany został 

interfejs graficzny (ilustracja 118). Interfejs został stworzony za pomocą pluginu do 

Grasshoppera o nazwie Human UI (Heumann 2015). Interfejs pozwala użytkownikowi na 

wybranie lokalizacji klimatycznej oraz technologii konstrukcji. Wyświetla także wyniki  

w dwóch formach: graficznej na wykresie słupkowym, oraz liczbowej wraz z rozbiciem na 

poszczególne fazy cyklu życia (ilustracja 119). 

  

 
Ilustracja 118. Interfejs graficzny prototypowego narzędzia MLCO2 TOOL na tle modelu w programie 
Rhinoceros3D - opracowanego w ramach niniejszej dysertacji. Wyświetla wyniki predykcji modelu 
uczenia maszynowego przedstawiające przewidywany ślad węglowy analizowanego budynku (fazy A1-
A3, B6, C3-C4 oraz D; opracowanie własne) 
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Ilustracja 119. Opis poszczególnych funkcji i informacji wyświetlanych w oknie prototypu narzędzia 
MLCO2 TOOL (opracowanie własne) 

 
 
9.7.6 Podsumowanie eksperymentów 

Finalna wersja narzędzia umożliwia analizę zróżnicowanych form budynków, o różnej 

konstrukcji (wybieranej z 4 dostępnych predefiniowanych kombinacji), w trzech lokalizacjach 

klimatycznych na terenie Polski. Proces szacowania śladu węglowego przez algorytm jest 

błyskawiczny i pozwala na szybką ocenę różnych wariantów koncepcji. Dodatkowo narzędzie 

zostało wyposażone w wygodny interfejs wizualny, który ułatwia użytkownikowi korzystanie 

z niego. 

 

9.7.7 Możliwości dalszego rozwoju narzędzia 
Istnieje szereg funkcjonalności o które można dalej rozszerzać narzędzie. Po pierwsze, 

narzędzie uwzględnia tylko fazy A1-A3, B6, C3-C4 oraz D. Istotnym rozszerzeniem byłoby 

dodanie pozostałych faz cyklu życia budynku. Po drugie, istotnym byłoby rozszerzenie 
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uwzględnienie układu wewnętrznego, zamiast wartości uśrednionych. Po trzecie, zbiór 

treningowy do trenowania modelu uczenia maszynowego zawierał wyłącznie budynki 

wielorodzinne w zakresie od 3 do 6 kondygnacji i powierzchni całkowitej pomiędzy od 1200 

do 3200m2. Wskazane byłoby rozszerzyć ten zbiór o budynki o innym przeznaczeniu, innej 

ilości kondygnacji i innej powierzchni. Uwzględnienie tych wariantów wymagałoby jednak 

wielokrotnie więcej danych pochodzących z symulacji. Możliwym rozwiązaniem tego 

problemu, mogłoby być stworzenie internetowej platformy, w której projektanci mogliby 

udostępniać swoje wyniki symulacji, a także pomiarów z istniejących budynków. W ten sposób 

można by poszerzać zbiór danych uczących model uczenia maszynowego (ilustracja 120). 
 
 

 
Ilustracja 120. Możliwość rozwoju narzędzia do postaci serwisu internetowego umożliwiającego 
współpracę projektantów w trenowaniu modelu uczenia maszynowego (opracowanie własne) 
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10. Analiza przykładowego budynku z wykorzystaniem narzędzia 
wspomagającego projektowanie 

Rozdział 10. pokazuje przykład zastosowania prototypu narzędzia opracowanego  

w ramach eksperymentów przeprowadzonych w rozdziale 9. 

10.1 Założenia wstępne 

Narzędzie przetestowano na projekcie koncepcyjnym starając się zoptymalizować 

formę budynku pod względem jak najmniejszego śladu węglowego. Budynek miał założoną 

powierzchnię całkowitą 2250 m2 (co stanowi średnią wartość powierzchni całkowitej całego 

zakresu zbioru treningowego modelu uczenia maszynowego, który zawierał budynki w zakresie 

pomiędzy 1200 a 3200 m2). Założona wysokość to od 3 do 6 pięter (zgodnie z zakresem 

obsługiwanym przez aktualną wersję narzędzia).  

10.2 Lokalizacja 

Lokalizacja testowa została wybrana na podstawie kilku założeń. Działka powinna 

znajdować się w otoczeniu budynków na tyle wysokich, aby zacienienie mogło stanowić istotny 

wpływ na formowanie bryły budynku (założono, że w promieniu 15 metrów od granicy działki 

powinny się znajdować różne budynki o wysokości co najmniej 15 m). Działka powinna mieć 

powierzchnię co najmniej 2000 m2 aby można było rozważyć kilka różnych układów budynku 

na działce. Dodatkowym aspektem była relacja w stosunku do kierunków świata. Preferowana 

była lokalizacja o ortogonalnym układzie urbanistycznym, będąca w ten sposób podobna do 

układów, na których trenowany był model uczenia maszynowego. Po rozważeniu kilku różnych 

lokalizacji na terenie Warszawy wybrano działkę znajdującą się na warszawskim Mokotowie, 

na terenie Ksawerowa, w okolicy ulic Domaniewskiej i Modzelewskiego, na której aktualnie 

zlokalizowany jest parking (ilustracja 121). Kontekst urbanistyczny (ilustracja 122) został 

wymodelowany w programie Rhinoceros 3d na podstawie danych z portalu Geoportal.gov.pl. 
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Ilustracja 121. Widok 3d lokalizacji z serwisu Google Maps, widok w kierunku północnym (serwis 
Google Maps  https://www.google.pl/maps/@52.1790763,21.0144472,435a,35y,39.32t/)  

 

 
Ilustracja 122. Widok 3D modelu lokalizacji w programie Rhinoceros3d. Na czerwono została 
oznaczona działka (opracowanie własne). 
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10.3 Test narzędzia jako wsparcie do szkicowania koncepcji 

W ramach testu narzędzia z rozdziału 9 zostały wymodelowane różne, uproszczone 

wersje budynku wielorodzinnego. Wykorzystano Zintegrowany Proces Projektowy  

w kontekście modelowania architektonicznego oraz analizy śladu węglowego. Za każdym 

razem po wymodelowaniu nowej wersji budynku lub zmiany jego parametrów, wykonywana 

była analiza śladu węglowego za pomocą narzędzia z rozdziału 9. Modelowanie nowej wersji 

budynku za każdym razem zajmowało kilkanaście minut, natomiast sama analiza zajmowała 

kilkanaście sekund. Na podstawie informacji na temat przewidywanego śladu węglowego 

podejmowane były decyzje odnośnie zmian w formie i parametrach budynku. Na kolejnych 

stronach pokazany jest proces złożony z 15 takich analiz oraz zmian formy i parametrów 

budynku (ilustracje 123 do 137). Cały proces optymalizacji zajął ok. 3 godzin. 

 

 
Ilustracja 123. Model 01, pierwszy model budynku 4-piętrowego. 
Wariant materiałowy - technologia „tradycyjna”. Udział okien w 
elewacjach: 25% (opracowanie własne). 
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Ilustracja 124. Model 02, odsunięcie budynku projektowanego od 
budynku zacieniającego od południa. Decyzja skutkowała 
obniżeniem operacyjnego śladu węglowego (opracowanie 
własne). 
 

 

 

 
Ilustracja 125. Model 03, przesunięcie budynku na północny 
kraniec działki. Decyzja skutkowała podwyższeniem śladu 
węglowego względem 02 (opracowanie własne).   
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Ilustracja 126. Model 04, zmiana formy budynku projektowanego 
na wariant 3-piętrowy. Decyzja skutkowała podwyższeniem śladu 
węglowego względem 03 (opracowanie własne). 

 

 

 

 
Ilustracja 127. Model 05, zmiana formy budynku projektowanego 
na wariant 5-piętrowy. Decyzja skutkowała podwyższeniem śladu 
węglowego względem 04 (opracowanie własne). 
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Ilustracja 128. Model 06, zmiana formy budynku projektowanego. 
Decyzja skutkowała obniżeniem śladu węglowego względem 05  
(opracowanie własne). 
 

 

 
 

 
Ilustracja 129. Model 07, przesunięcie budynku na wschodni 
kraniec działki. Decyzja skutkowała obniżeniem śladu węglowego 
względem 06  (opracowanie własne). 
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Ilustracja 130. Model 08, przesunięcie budynku na południowy 
kraniec działki. Decyzja skutkowała podwyższeniem śladu 
węglowego względem 07  (opracowanie własne). 
 

 

 

 
Ilustracja 131. Model 09, powrót do wariantu 07 oraz zmiana 
wielkości okien w fasadach północnej, wschodniej i zachodniej z 
25% do 15% powierzchni ściany zewnętrznej. Decyzja skutkowała 
obniżeniem śladu węglowego względem 06  (opracowanie 
własne). 
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Ilustracja 132. Model 10, zmiana wielkości okien w fasadzie 
południowej z 25% do 33% powierzchni ściany zewnętrznej. 
Decyzja skutkowała podwyższeniem śladu węglowego względem 
09  (opracowanie własne). 
 

 

 
 

 
Ilustracja 133. Model 11, powrót do rozmiarów okien z 09,   oraz 
zmiana technologii konstrukcji na technologię prefabrykowaną 
żelbetową. Decyzja skutkowała podwyższeniem śladu węglowego 
względem 10 (opracowanie własne). 
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Ilustracja 134. Model 12, zmiana technologii konstrukcji na 
technologię lekkiego szkieletu drewnianego. Decyzja skutkowała 
obniżeniem śladu węglowego względem 11 (opracowanie własne). 
 

 

 

 
Ilustracja 135. Model 13, zmiana technologii konstrukcji na 
technologię CLT. Decyzja skutkowała obniżeniem śladu 
węglowego względem 12 (opracowanie własne). 
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Ilustracja 136. Model 14, zmiana formy budynku na budynek 6-
piętrowy. Decyzja skutkowała podwyższeniem śladu węglowego 
względem 13 (opracowanie własne). 
 

 

 

 
Ilustracja 137. Model 15, zmiana formy budynku na budynek 5-
piętrowy. Decyzja skutkowała podwyższeniem śladu węglowego 
względem 13 (opracowanie własne). 
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Proces projektowy wsparty analizami wykonywanymi za pomocą narzędzia 

zaskutkował znalezieniem formy oraz parametrów budynku o dużo niższym śladzie węglowym 

niż założenia wstępne. Pierwotne parametry budynku przekładały się na ślad węglowy cyklu 

życia na poziomie 15,18 kgCO2eq/m2, natomiast wariant o najniższym śladzie węglowym 

charakteryzował się wartością 11,29 kgCO2eq/m2, co przekłada się na redukcję o ok. 25%. 

Zaprezentowany proces może być przykładem wykorzystania takiego narzędzia w procesie 

edukacji architektonicznej albo w zastosowaniu komercyjnym. 
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11. Podsumowanie 
Praca „Cyfrowe metody wspomagania projektowania architektonicznego, a analiza 

śladu węglowego budynków” odpowiada na aktualne dziś zagadnienie kształtowania 

architektury zrównoważonej i neutralnej klimatycznie.  

Część Teoretyczna pracy, poprzez badania literaturowe, opisuje problematykę zmian 

klimatu i śladu węglowego w kontekście projektowania architektonicznego. W następnych 

rozdziałach przeanalizowane zostały metody szacowania śladu węglowego budynku oraz 

zastosowanie zintegrowanego procesu projektowego w procesie projektowania budynków 

zrównoważonych. W rozdziale 6 sformułowano i przeanalizowano listę decyzji projektowych, 

które wpływają na ślad węglowy projektowanych i realizowanych budynków. Zestaw tych 

zasad  może stanowić poradnik wspomagający proces projektowania budynków o obniżonym 

śladzie węglowym. Zidentyfikowano rówież szereg strategii projektowych, mogących 

przyczynić się do obniżenia śladu węglowego w różnych fazach cyklu życia budynku. 

Następnie autor dysertacji przeanalizował wybrane metody wspomagania procesu 

projektowania, mające na celu optymalizację śladu węglowego budynku: arkusze kalkulacyjne, 

metody wielokryterialne, algorytmy genetyczne oraz uczenie maszynowe. Zakończeniem 

Części Teoretycznej jest rozdział 8, w którym zbierano  informacje na temat narzędzi i źródeł 

danych do Części Badawczej.  

W Części Badawczej zaprezentowano 9 kolejnych eksperymentów, które stanowiły 

drogę do opracowania prototypowego narzędzia komputerowego wspierającego pracę 

projektanta, ułatwiające szacowanie śladu węglowego realizowanego projektu. W kolejnych 

eksperymentach autor szukał metod pozwalających na coraz większą automatyzację  

i przyspieszenie procesu optymalizacji śladu węglowego projektowanego budynku tak, aby 

możliwe było stosowanie narzędzia w codziennej pracy projektowej.  Dzięki zastosowaniu 

algorytmów genetycznych udało się zautomatyzować proces poszukiwania formy budynku 

minimalizującej ślad węglowy projektu. Wiązało się to jednak ze stosunkowo długim czasem 

pracy algorytmu. Finalna wersja narzędzia została oparta o uczenie maszynowe, dzięki czemu 

możliwe jest przewidzenie śladu węglowego budynku w krótkim czasie, już na wczesnym 

etapie procesu projektowego. Wykorzystanie metod opartych na algorytmach uczenia 

maszynowego pozwoliło na stworzenie narzędzia pomagającego obniżyć ślad węglowy 

projektowanego budynku na wczesnym etapie procesu projektowego. Autor dysertacji 

przedstawia także cały proces pracy nad kolejnymi wersjami narzędzia opartego na sieci 

neuronowej -  od stworzenia struktury sieci neuronowej, poprzez przygotowanie zestawu 
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danych treningowych, proces szkolenia modelu uczenia maszynowego, aż do wykorzystania 

wytrenowanego modelu w procesie predykcji danych i wykorzystania w przykładowym 

procesie projektowym. W końcowej części pracy przeprowadzony został test 

zaproponowanego narzędzia na przykładzie projektu koncepcyjnego i przeprowadzonej 

optymalizacji śladu węglowego budynku. Udowodniono, że narzędzie może stanowić wsparcie  

w wieloaspektowym procesie projektowania zintegrowanego. Przeprowadzona optymalizacja 

projektowanego budynku spowodowała obniżenie śladu węglowego względem początkowej 

koncepcji o ok. 25% - co potwierdza, że zastosowanie cyfrowych narzędzi wspomagających 

projektowanie może przyczynić się do obniżenia śladu węglowego projektów 

architektonicznych. 

Autor identyfikuje także szereg możliwości dalszego rozwoju opracowanego narzędzia. 

Po pierwsze przydatnym rozszerzeniem byłoby dodanie pozostałych faz cyklu życia budynku, 

poza fazami uwzględnionymi już w zaproponowanym narzędziu (A1-A3, B6, C3-C4 oraz D). 

Pozwoliłoby to na uwzględnienie wszystkich decyzji projektowych wpływających na ślad 

węglowy budynku. Kolejnym ważnym aspektem byłoby uwzględnienie układu wewnętrznego, 

zamiast wartości uśrednionych. Wskazane byłoby także rozszerzenie możliwości analizowania 

o budynki o innych wymiarach  (aktualna wersja narzędzia jest ograniczona do budynków  

o wysokości 3 do 6 kondygnacji i powierzchni całkowitej pomiędzy od 1200 do 3200m2), a 

także innych typologiach. Uwzględnienie tych wszystkich elementów wymagałoby jednak 

przygotowania wielokrotnie większego zbioru danych treningowych, na których mógłby uczyć 

się model uczenia maszynowego. Możliwym rozwiązaniem tego problemu, mogłoby być 

stworzenie internetowej platformy wymiany danych pomiędzy projektantami, która 

pozwalałaby na wspólne przygotowywanie zbiorów treningowych (pochodzących nie tylko  

z symulacji, ale także z pomiarów istniejących budynków). 

Z powyższego podsumowania wynika, że zastosowanie cyfrowych narzędzi 

wspomagających projektowanie może znacząco przyczynić się do zmniejszenia śladu 

węglowego projektowanych budynków, a co za tym idzie do zmniejszenia wpływu działalności 

architektów na środowisko. Zastosowanie odpowiednich narzędzi może wspomóc proces 

decyzyjny nakierowując projektanta na rozwiązania związane z niższym śladem węglowym już 

w koncepcyjnej fazie projektowania.  
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13. Wykaz terminów, skrótów i zwrotów 
W poniższej sekcji zostały wyjaśnione i zdefiniowane terminy oraz zwroty używane w 

dysertacji. W wypadku zwrotów mających dokładniejsze wyjaśnienie w tekście, poniżej 

wskazano odnośnik do odpowiedniego rozdziału. 

 

Terminy i zwroty 
● Budynek energooszczędny - budynek o zapotrzebowaniu energii użytkowej na potrzeby 

ogrzewania i wentylacji nie większej niż 40 kWh / m2 PU na rok 

● Budynek pasywny (dom pasywny) - budynek o zapotrzebowaniu energii użytkowej na 

potrzeby ogrzewania i wentylacji nie większej niż 15 kWh / m2 PU na rok 

Blower Door Test - rozdział 6.2.18 

● Cykl życia budynku - rozdział 4.3.5 

● Deklaracja środowiskowa produktu, typu III (EPD) - rozdział 4.4  

● Energia końcowa (EK) - energia wykorzystywana do ogrzewania i wentylacji 

pomieszczeń oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej, uwzględniająca 

sprawność instalacji; jest to ilość energii niezbędnej do dostarczenia do budynku 

● Energia użytkowa (EU) - energia wykorzystywana do ogrzewania i wentylacji 

pomieszczeń oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej, nie uwzględniająca 

sprawności instalacji (uwzględnione w energii końcowej) 

● Gaz cieplarniany - rozdział 3.2.2 

● Jednostka funkcjonalna (ang. functional unit) - rozdział 4.3.3 

● Kategoria wpływu (ang. impact category) - rozdział 4.3.10 

● Nieodnawialna energia pierwotna (EP) - jest to energia zawarta w pierwotnych 

nośnikach energii. Uwzględnia efekt ekologiczny danego źródła energii. Wartość EP 

zależy także od strat przy wytwarzaniu i przesyle. 

● Ocena cyklu życia (LCA - ang. Life Cycle Assessment) 

● Odnawialne Źródła Energii (OZE) - źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże 

się z możliwością ich wyczerpania (odnawiają się w relatywnie krótkim horyzoncie 

czasowym) 

● Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, - ang. Global Warming Potential 

● Referencyjny zakres czasowy (RSP, - ang. Reference Study Period) 

● Sektor budownictwa (AEC - ang. Architecture, Engineering, Construction) 

● Ślad węglowy - rozdział 4.1 
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● Stopniodni - stopniodni ogrzewania (lub chłodzenia) są definiowane w odniesieniu do 

temperatury bazowej — temperatury zewnętrznej, powyżej której budynek nie 

potrzebuje ogrzewania (lub poniżej której nie potrzebuje chłodzenia). Obliczane są na 

podstawie danych pogodowych z temperaturami dla przykładowego roku. 

● Zwartość budynku - rozdział 6.2.5 

 

 

Skróty 
● Warunki Techniczne – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 

2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami  

● WT2021 – wymagania Warunków Technicznych (ibidem) dla budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych od 1 stycznia 2021 roku, 

● λ – (lambda) współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] 

● CWU – Ciepła Woda Użytkowa 

● PU – powierzchnia użytkowa ogrzewanych pomieszczeń zgodnie z normą PN-ISO 

9836:1997 [m2] 
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16. Załącznik: baza danych do analizy śladu węglowego 
Na kolejnych stronach znajduje się baza danych wykorzystana w części badawczej. Dane na 

temat wyrobów budowlanych i procesów były zbierane zarówno od producentów konkretnych 

wyrobów, jak i z baz danych zawierających uśrednione cechy techniczne wyrobów. Źródłami 

danych były strony Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), bazy danych niemieckiego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Budownictwa (OEKOBAUDAT - OE), duńskiego 

portalu zawierającego informacje na temat śladu węglowego produktów drewnianych 

(Trae.dk), szwedzkiego producenta CLT (Stora Enso), a także Krajowego Ośrodka 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz firmy Veolia. 
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