
 

17 

 

 

FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 

TOM VIII, Nr 1 - 2016 
 

Instytut 

Fizyki 

Budowli 

UPROSZCZONA OCENA MOŻLIWOŚCI OBNIŻENIA ZAPOTRZEBOWANIA 

NA ENERGIĘ DO CHŁODZENIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE OKRESOWO 

DZIAŁAJĄCYCH ELEMENTÓW ZACIENIAJĄCYCH 

Hanna JĘDRZEJUK*,  Joanna RUCIŃSKA** 
 

* Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej 
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, e-mail: Hanna.Jedrzejuk@itc.pw.edu.pl 

** Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska 

ul. Nowowiejska 20, 00-653Warszawa, e-mail: joanna.rucinska@is.pw.edu.pl  
 

 

 

Streszczenie:   W artykule dokonano oceny wpływu 

okresowo działających elementów zacieniających na wskaźnik 

rocznego zapotrzebowania na energię użyteczną do chłodzenia. 

Wykazano również znaczenie wentylacji w usuwaniu 

nadmiernych zysków ciepła z pomieszczeń. W analizie 

wykorzystano uproszczoną metodę godzinową 5R1C [7]. 

Zamieszczono przykład, w którym przedstawiono możliwe do 

uzyskania obniżenie zapotrzebowania na energię i wykazano 

celowość takiego sposobu ograniczania zapotrzebowania na 

energię do chłodzenia.  

Słowa kluczowe:  Energia użyteczna do chłodzenia, model 

5R1C, urządzenia zacieniające działające okresowo 

1. WSTĘP 

Stosowane obecnie technologie w budownictwie 

zapewniają coraz lepszą izolacyjność termiczną przegród 

zewnętrznych budynków. W ostatnich latach w sposób 

istotny zmieniły się koncepcje architektoniczne, m.in. 

zwiększył się udział powierzchni oszklonych w ścianach 

zewnętrznych. Zmieniła się także funkcja użytkowa 

poddaszy, które w tradycyjnych rozwiązaniach stanowiły 

cieplną strefę buforową - w większości budynków 

jednorodzinnych poddasza są zamieszkałe, a ponadto 

w dachach pochylonych zazwyczaj montowane są okna. 

Coraz większa szczelność budynków, w przypadku 

wentylacji naturalnej, skutkuje zmniejszeniem dopływu 

powietrza zewnętrznego do pomieszczeń. 

W konsekwencji zmieniły się właściwości dynamiczne 

budynków oraz zwiększył się wpływ zysków ciepła, w tym 

zysków od promieniowania słonecznego, na parametry 

klimatu wewnętrznego.  

Dodatkowe koszty związane z koniecznością chłodzenia w 

okresie letnim pomieszczeń nadmiernie przegrzewanych 

powodują, że należy poszukiwać rozwiązań prostych, 

zapobiegających temu zjawisku. Stosowanie okresowo 

działających urządzeń zacieniających należy do tego typu 

działań. 

2. MODEL MATEMATYCZNY 

Ze względu na dynamiczny charakter procesów wymiany 

ciepła i masy w budynkach, do rozwiązania postawionego 

w tytule problemu, wybrano model uproszczony 

o skupionej pojemności cieplnej 5R1C [7].  

Uproszczona metoda dynamiczna 5R1C pozwala na 

określenie w każdej godzinie wartości temperatury 

operacyjnej oraz wartości zapotrzebowania na energię do 

ogrzewania lub chłodzenia. Dlatego też ta metoda została 

wybrana do oceny efektywności okresowo działających 

urządzeń zacieniających. Efektywność określono, jako 

względne obniżenie zapotrzebowania na energię użyteczną 

do chłodzenia. Jako poziom odniesienia w każdym 

wariancie pojemności cieplnej budynku przyjęto wartość 

zapotrzebowania na energię do chłodzenia bez okresowego 

działających urządzeń zacieniających. 

Warto podkreślić, że powszechnie stosowane do oceny 

energetycznej budynków metoda bilansów miesięcznych, 

wymaga przygotowania podobnej liczby parametrów 

opisujących budynek, jak metoda godzinowa bez 

sprzężenia cieplnego między strefami. Istotną zaletą 

uproszczonej metody godzinowej jest to, że obliczenia 

mogą być wykonane w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym, 
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a wyniki lepiej opisują dynamiczny charakter procesów 

wymiany ciepła [1, 2]. 

W modelu 5R1C właściwości dynamiczne budynku opisuje 

wewnętrzna powierzchnia wymiany ciepła (Am) oraz 

wewnętrzna pojemność cieplna (Cm). Obie te wielkości 

mogą być przyjmowane w zależności od pola powierzchni 

przestrzeni o regulowanej temperaturze (Af). W Tab. 1 

zawarto dane przyjęte do obliczeń. Podano zarówno 

wartości wskazane w PN-EN ISO-13790 [7], a ponadto 

wprowadzono dodatkową klasę budynku określoną, jako 

„super ciężka”. 

Tabela 1. Parametry dynamiczne [7]. 

Table 1. Dynamic parameters [7]. 

Typ 
Klasa 

budynku 

Wewnętrzna 

powierzchnia 

wymiany ciepła 

(Am), m2 

Wewnętrzna 

 pojemność 

cieplna (Cm), 

 J/K 

A Bardzo lekka 2,5 Af  80 000 Af 

B Lekka 2,5 Af 110 000 Af 

C Średnia 2,5 Af 165 000 Af 

D Ciężka 3,0 Af 260 000 Af 

E Bardzo ciężka 3,5 Af 370 000 Af 

F Super ciężka 3,5 Af 500 000 Af 

3. UPROSZCZONA ANALIZA - PRZYKŁAD 

Do analizy wybrano jednorodzinny budynek 

dwukondygnacyjny o powierzchni o regulowanej 

temperaturze 150 m2, przeznaczony dla czterech osób. 

Budynek ma kształt prostopadłościanu. Ściany południowa 

i północna mają powierzchnię o 10% większą niż pozostałe. 

Wysokość kondygnacji netto przyjęto równą 2,70 m. 

Założono minimalną wartość pola powierzchni okien, tj. 

równą 1/8 powierzchni podłogi [3]. Wszystkie wartości 

izolacyjności cieplnej przegród są zgodnie z aktualnymi 

wymaganiami [3].  

Niezbędne dane godzinowe definiujące parametry klimatu 

zewnętrznego przyjęto według [8], co zapewni zgodność z 

metodyką oceny energetycznej budynków [4].  

Do analizowanego budynku doprowadzane jest powietrze o 

temperaturze powietrza zewnętrznego. Przyjęto trzy 

warianty szczelności powietrznej budynku, określonej 

przez krotność wymiany powietrza: 0,5h-1, 1,0h-1, 1,5h-1. 

Przyjęto, że temperatura powietrza wewnętrznego 

w okresie ogrzewczym wynosi 20°C [3, 6], natomiast 

w okresie letnim 26°C [5]. Jednostkowe wewnętrzne zyski 

ciepła przedstawiono w Tab. 2. 

Uwzględniono włączanie oświetlenia wyłącznie wtedy, gdy 

w budynku przebywają ludzie (zgodnie ze schematem 

użytkowania) oraz jeżeli wartość całkowitego natężenia 

promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą jest 

mniejsza od wartości granicznej 70 W m-2. W wyniku tak 

przyjętych założeń, wartości średniego obciążenia 

cieplnego pomieszczeń wewnętrznymi zyskami ciepła 

wyniosła 4,3 W m-2. (6,8 W/m2 wg [4]). 

 

Tabela 2. Jednostkowe wewnętrzne zyski ciepła. 

Table 2. Internal heat gains. 

Źródło 
Jednostkowe 

zyski ciepła 

  W/j.o. 

od ludzi, W/os. 55 

od oświetlenia, W/m² 4 

od urządzeń elektrycznych, W/m² 3 

 

We wszystkich przypadkach przeprowadzono obliczenia 

porównawcze, w których nie uwzględniono wewnętrznych 

zysków ciepła. 

Przewidziano możliwość obniżenia zysków ciepła od 

promieniowania słonecznego poprzez zastosowanie 

okresowo działających elementów zacieniających, 

wówczas, gdy wartość średniego godzinnego 

napromieniowania słonecznego przekracza: 200 Wh m-2, 

300 Wh m-2. Przyjęto efektywność zacienienia przez 

okresowo działające elementy zacieniające: 40%. 

Dla każdej klasy wewnętrznej pojemności cieplnej 

budynków przeprowadzono wariantowe obliczenia, których 

wyniki zamieszczono w tabelach 3 - 8.  

W tabelach tych w nawiasach podano wartości wskaźników 

rocznego zapotrzebowania na energię użyteczną do 

chłodzenia w budynku przy braku wewnętrznych zysków 

ciepła.  

Wartości wyrażone w procentach odnoszą wybraną wartość 

wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię do 

chłodzenia do analogicznej wartości określonej dla 

wariantu bez elementów zacieniających działających 

okresowo przy liczbie wymian powietrza 0,5 h-1. Wartości 

referencyjne zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. 

Tabela 3. Wskaźniki rocznego zapotrzebowania  

na energię użyteczną do chłodzenia w budynku 

o konstrukcji bardzo lekkiej (A), kWh m-2 rok-1. 

Table 3. Useful energy demand for cooling 

in the very light building (A), kWh m-2 rok-1. 

Program działania 

elementów 

zacieniających 

Liczba wymian powietrza 

[-] 0,5 h-1 1,0 h-1 1,5 h-1 

Bez elementów 

zacieniających 
15,51  

(7,61) 

100% 

9,43 

(4,55) 

60,8% 

6,46 

(3,26) 

41,7% 

Elementy 

zacieniające: 

od 300 Wh m-2 

10,10 

(4,03) 

65,1% 

5,87 

(2,49) 

37,8% 

4,09 

(1,87) 

15,0% 

Elementy 

zacieniające: 

od 200 Wh m-2 

6,01 

(1,81) 

38,7% 

3,38 

(1,13) 

21,8% 

2,33 

(0,09) 

15,0% 
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Tabela 4. Wskaźniki rocznego zapotrzebowania 

na energię użyteczną do chłodzenia w budynku  

o konstrukcji lekkiej (B), kWh m-2 rok-1.  

Table 4. Useful energy demand for cooling 

in the light building (B), kWh m-2 rok-1. 

Program 

działania 

elem. zacien. 

Liczba wymian powietrza 

[-] 0,5 h-1 1,0 h-1 1,5 h-1 

Bez elementów 

zacieniających 

15,24 (7,20) 

100% 

8,88 (3,96) 

58,3% 

5,74 (2,64) 

37,7% 

Elementy 

zacieniające:  

od 300 Wh m-2 

9,74 

(3,64) 

63,9% 

5,37 

(2,07) 

35,2% 

3,54 

(1,46) 

23,2% 

Elementy 

zacieniające:  

od 200 Wh m-2 

5,68 

(1,53) 

37,3% 

2,99 

(0,87) 

19,6% 

1,95 

(0,63) 

12,8% 

 

Tabela 5. Wskaźniki rocznego zapotrzebowania 

na energię użyteczną do chłodzenia w budynku  

o konstrukcji średniej (C), kWh m-2 rok-1. 

Table 5. Useful energy demand for cooling 

in the medium building (C), kWh m-2 rok-1. 

Program  

działania 

elem. zacien. 

Liczba wymian powietrza 

[-] 0,5 h-1 1,0 h-1 1,5 h-1 

Bez elementów 

zacieniających 

14,97 (6,75) 

100% 

8,28 (3,36) 

55,3% 

4,98 (2,04) 

33,3% 

Elementy 

zacieniające:  

od 300 Wh m-2 

9,38 

(3,19) 

62,7% 

4,80 

(1,61) 

32,1% 

2,92 

(1,04) 

19,5% 

Elementy 

zacieniające:  

od 200 Wh m-2 

5,29 

(1,20) 

35,3% 

2,53 

(0,57) 

16,9% 

1,52 

(0,35) 

10,2% 

 

Tabela 6. Wskaźniki rocznego zapotrzebowania  

na energię użyteczną do chłodzenia w budynku  

o konstrukcji ciężkiej (D), kWh m-2 rok-1. 

Table 6. Useful energy demand for cooling 

in the heavy building (D), kWh m-2 rok-1. 

Program  

działania 

elem. zacien. 

Liczba wymian powietrza 

[-] 0,5 h-1 1,0 h-1 1,5 h-1 

Bez elementów 

zacieniających 

14,56 (6,25) 

100% 

7,63 (2,77) 

52,4% 

4,24 (1,51) 

29,1% 

Elementy 

zacieniające:  

od 300 Wh m-2 

8,95 

(2,64) 

61,5% 

4,15 

(1,16) 

28,5% 

2,3 

(0,65) 

15,8% 

Elementy 

zacieniające:  

od 200 Wh m-2 

4,87 

(0,82) 

33,4% 

2,00 

(0,29) 

13,7% 

1,06 

(0,16) 

7,3% 

Tabela 7. Wskaźniki rocznego zapotrzebowania  

na energię użyteczną do chłodzenia w budynku  

o konstrukcji bardzo ciężkiej (E), kWh m-2 rok-1.  

Table 7. Useful energy demand for cooling 

in the very heavy building (E), kWh m-2 rok-1 

Program  

działania 

elem. zacien. 

Liczba wymian powietrza 

[-] 0,5 h-1 1,0 h-1 1,5 h-1 

Bez elementów 

zacieniających 

14,2 (5,89) 

100% 

7,18 (2,31) 

50,6% 

3,68 (1,13) 

25,9% 

Elementy 

zacieniające:  

od 300 Wh m-2 

8,62 

(2,21) 

60,7% 

3,63 

(0,82) 

25,6% 

1,82 

(0,41) 

12,8% 

Elementy 

zacieniające:  

od 200 Wh m-2 

4,53 

(0,54) 

30,5% 

1,57 

(0,15) 

8,6% 

0,71 

(0,07) 

3,2% 

 

Tabela 8. Wskaźniki rocznego zapotrzebowania  

na energię użyteczną do chłodzenia w budynku  

o konstrukcji super ciężkiej (F), kWh m-2 rok-1. 

Table 8. Useful energy demand for cooling 

in the ultra-heavy building (F), kWh m-2 rok-1. 

Program  

działania 

elem. zacien. 

Liczba wymian powietrza 

[-] 0,5 h-1 1,0 h-1 1,5 h-1 

Bez elementów 

zacieniających 

13,88 (5,57) 

100% 

6,81 (1,89) 

49,1% 

3,17 (0,82) 

22,8% 

Elementy 

zacieniające:  

od 300 Wh m-2 

8,33 

(1,83) 

60,0% 

3,17 

(0,55) 

22,8% 

1,4 

(0,24) 

10,1% 

Elementy 

zacieniające:  

od 200 Wh m-2 

4,24 

(0,33) 

30,5% 

1,19 

(0,06) 

8,6% 

0,45 

(0,02) 

3,2% 

4. PODSUMOWANIE 

1. Przeprowadzona analiza jest uproszczona, nie tylko ze 

względu na zastosowany model matematyczny 5R1C. 

Pominięte zostało ważny aspekt - zapewnienie odpowied-

niej dostępności światła naturalnego w pomieszczeniach 

wewnętrznych. Wprowadzenie granicznej wartości 

średniego godzinnego napromieniowania słonecznego 

(w przykładzie 300 Wh m-2 lub 200 Wh m-2), przy której 

następuje uaktywnienie okresowo działających elementów 

zacieniających, powinno być poprzedzone dokładniejszą 

analizą. 

Innym uproszczeniem jest pominięcie w analizie 

energetycznej energii niezbędnej do napędu elementów 

okresowo zacieniających. W końcowej analizie efektów 

należy również uwzględnić rachunek ekonomiczny. 
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Uzyskane wyniki zależą od przyjętych parametrów klimatu 

zewnętrznego. 

2. Warunki zadania zostały tak przyjęte (tj. powierzchnia 

okien, współczynnik efektywności elementów okresowo 

zacieniających, średnie obciążenie cieplne pomieszczeń 

wewnętrznymi zyskami ciepła), aby możliwe do uzyskania 

efekty zmniejszenia zapotrzebowania na energię użyteczną 

do chłodzenia w obiektach rzeczywistych nie były gorsze 

od prezentowanych w artykule. 

3. W polskich warunkach klimatycznych budynki 

o większej wewnętrznej pojemności cieplnej charakteryzują 

się niższym zapotrzebowaniem na energię użyteczną do 

chłodzenia. 

Największe względne zmiany wartości zapotrzebowania na 

energię użyteczną do chłodzenia występują w przypadku 

budynku o największej pojemności cieplnej. 

4. W okresie letnim odpowiedni strumień powietrza 

wentylacyjnego zapewnia usuwanie nadmiernych zysków 

ciepła. W przebadanym zakresie najniższe wartości 

wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użyteczną 

do chłodzenia uzyskano dla liczby wymian powietrza 1,5 h-

1. Zalecana strategia przewietrzania budynków powinna być 

weryfikowana zależnie od temperatury powietrza 

zewnętrznego. 

5. Wewnętrzne zyski ciepła mają istotny wpływ na 

zapotrzebowanie na energię do chłodzenia.  

6. Na zapotrzebowanie na energię do chłodzenia, 

a pośrednio na parametry klimatu wewnętrznego oraz 

ochronę przed nadmiernym przegrzewaniem budynków, 

mają wpływ: wewnętrzna pojemność cieplna (konstrukcja 

budynku), wewnętrzne zyski ciepła (przeznaczenie, sposób 

eksploatacji), strumień powietrza wentylacyjnego. 

Natomiast rzeczowe zapisy w obowiązującym 

rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], są 

bardzo uproszczone i dotyczą: 

- izolacyjności termicznej przegród budowlanych, 

- pola powierzchni okien oraz przegród szklanych 

i przezroczystych o współczynniku przenikania ciepła nie 

mniejszym niż 0,9 W m-2 K-1,  

- współczynnika przepuszczalności energii całkowitej 

promieniowania słonecznego okien oraz przegród 

szklanych i przezroczystych. 

Co prawda trochę inaczej jest w przypadku obecności 

instalacji chłodzenia. Wtedy bowiem ograniczenie 

maksymalnej wartości wskaźnika rocznego 

zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 

ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej 

wody użytkowej oraz oświetlenia powoduje konieczność 

odpowiedniego zaprojektowania budynku oraz instalacji 

wewnętrznych [3]. 

Niemniej jednak wymagania prawne w zakresie ochrony 

przed nadmiernym przegrzewaniem pomieszczeń, 

i bezpośrednio z tym zagadnieniem związane - warunki 

dostępności światła naturalnego, powinny doczekać się 

bardziej precyzyjnych zapisów. 

SIMPLIFIED EVALUATION OF OPPORTUNITIES  

TO REDUCE ENERGY DEMAND FOR COOLING 

THROUGH THE USE PERIODICALLY ACTIVE 

SHADING ELEMENTS 

Summary:   This paper presents the impact of periodically 

acting shading elements on the rate of useful energy demand for 

cooling. It was also demonstrated the importance of ventilation 

rate in decreasing of the influence of the heat gains on the energy 

demand. This analysis uses a simplified a hourly method 5R1C 

[7]. The example is given to present possibilities to reduce the 

energy demand. 
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