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Streszczenie:   W artykule przedstawiono przykład wyboru 

podstawowych elementów systemu ogrzewania w przykładowym 

budynku na podstawie analizy wielokryterialnej. Taka analiza 

racjonalizuje proces decyzyjny oraz wybór konkretnego 

rozwiązania na podstawie kryteriów istotnych dla decydenta. Do 

oceny różnych rozwiązań posłużono się trzema kryteriami: 

kosztami inwestycyjnymi, rocznymi kosztami nośników energii, 

emisją dwutlenku węgla oraz wskaźnikiem rocznego 

zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 

ogrzewania (EP, wg [5]). 

Słowa kluczowe:  Ocena energetyczna budynków, optymalizacja 

wielokryterialna, systemy ogrzewcze. 

1. WSTĘP 

System ogrzewania zapewnia wymaganą temperaturę 

w określonych pomieszczeniach w okresach, w których na 

skutek aktualnego bilansu cieplnego temperatura powietrza 

wewnętrznego byłaby zbyt niska. Zadanie to można 

zrealizować za pomocą różnych systemów technicznych, 

ale wybór konkretnego rozwiązania powinien być oparty na 

racjonalnych przesłankach. Najczęściej pod uwagę brane są 

kryteria: ekonomiczne, tj. minimum kosztów 

inwestycyjnych, minimum kosztów eksploatacyjnych, 

ochrony środowiska: minimum emisji zanieczyszczeń 

stałych i gazowych, oraz energetyczne, które również 

dotyczą efektywności energetycznej. 

2. ZADANIE OPTYMALIZACJI 

WIELOKRYTERIALNEJ 

Jako kryteria oceny przyjęto: 

- koszty inwestycyjne, zdefiniowane jako suma wszystkich 

kosztów urządzeń w danym systemie oraz robocizny: 

                       
 
    (1) 

- roczne koszty nośników energii, zależne od 

zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania: 

         
         

  
              

 
    (2) 

- emisja CO2 [5]: 

                    
 
    (3) 

- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną 

energię pierwotną do ogrzewania [5]: 

       
    

  
 (4) 

We wzorach (1) do (4) przyjęto następujące oznaczenia: 

   - pole powierzchni przestrzeni ogrzewanej, m
2
, 

       - koszty inwestycyjne związane z instalacją i-tego 

urządzenia, zł, 

       - koszty robocizny związane z instalacją i-tego 

urządzenia, zł, 

      - jednostkowa cena j-tego paliwa lub nośnika energii, 

zł/jedn., 

      - stałe koszty miesięczne związane z wykorzystaniem 

j-tego paliwa lub nośnika energii, zł/miesiąc, 

Qk,H - zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania, 

kWh rok
-1

, 

Qp,H - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię 

pierwotną do ogrzewania, kWh rok
-1

, 

WCO2 - wskaźnik emisji CO2 [9, 10], kg CO2 GJ
-1

, 

Wo - wartość opałowa paliwa, MJ m
-3

 lub MJ kg
-1

. 
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Zmienną decyzyjną jest wariant systemu ogrzewania. 

Każdy wariant określony jest przez rodzaj źródła ciepła, 

nośnik energii lub paliwo oraz rodzaj grzejników 

w pomieszczeniach. 

Poszukiwane są minima wszystkich funkcji celu  1,  2, 

 3,  4. 

Rozwiązanie preferowane wyznaczono metodą zastępczej 

funkcji celu. Przyjęto, że jest to rozwiązanie leżące 

najbliżej rozwiązania idealnego w bezwymiarowej, 

czterowymiarowej przestrzeni funkcji celów [1, 2]. 

3. WARUNKI ZADANIA 

Optymalizacji systemów ogrzewczych dokonano w wol-

nostojącym, dwukondygnacyjnym budynku jednoro-

dzinnym. Budynek jest zlokalizowany w okolicach 

Warszawy (III strefa klimatyczna [7]). W budynku tym 

istnieje wentylacja grawitacyjna. W rozważaniach 

pominięto system przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło użyteczne do 

ogrzewania zostało wyznaczone metodą bilansów 

miesięcznych [8], a projektowe obciążenie cieplne zgodnie 

z [7]. System z kolektorami słonecznymi zaprojektowano 

metodą f-chart [3]. Emisję CO2 określono zgodnie z [5]. 

Podstawowe wielkości charakteryzujące budynek 

zamieszczono w Tab.1. 

 

Tabela 1 . Charakterystyka budynku jednorodzinnego. 

Table 1. Description of a single family house. 

Opis Wartość 

Pole powierzchni ogrzewanej, m
2
  159,41 

Średnia temperatura przestrzeni ogrzewanej, 

°C 

20,2 

Kubatura przestrzeni ogrzewanej, m
-3

  630,16 

Pole powierzchni obudowy zewnętrznej, m
-2

  476,48 

Jednostkowa wewnętrzna pojemność 

cieplna, J K
-1

 m
-2

  

426 612,5 

Izolacyjność termiczna, W m
-2

 K
-1

 : 

- ścian zewnętrznych:  

- podłogi na gruncie:  

- dachu:  

- okien:  

- okien dachowych:  

 

0,15 

0,18 

0,15 

0,90 

1,10 

Wypadkowy współczynnik przenikania 

ciepła obudowy zewnętrznej, W m
-2

 K
-1

  

0,21 

Wskaźnik zapotrzebowania na energię 

użyteczną do ogrzewania, kWh m
-2

 rok
-1

  

53,8 

Projektowe obciążenie cieplne (obniżenie 

temperatury 2K, czas nagrzewania 2h), kW 

8,6 

4. ZMIENNE DECYZYJNE 

Zmienne decyzyjne określono na podstawie zestawień 

(Tab.: 2, 3 oraz 4). Zdefiniowano dwanaście zmiennych 

decyzyjnych: A3b, B(3+0)b, C4a, D4a, D5a, E6a, F1a, F2a, 

F7a, F8a, G3b, H9a. Wariant B(3+0)b oznacza, że źródłem 

ciepła, oprócz wodnego kotła elektrycznego, jest system 

z kolektorami słonecznymi. Stąd też w tym przypadku 

oprócz energii elektrycznej pozyskiwana jest energia 

promieniowania słonecznego. Źródłem ciepła w pomiesz-

czeniach są grzejniki płaszczyznowe. 

Tabela 2. Źródła ciepła. 

Table 2. Heat sources in the heating system. 

Wariant Źródło ciepła 

A kocioł elektryczny 

B kocioł elektryczny + kolektory słoneczne 

C kocioł na paliwo gazowe 

D kocioł gazowy kondensacyjny 

E kocioł na paliwo płynne 

F kocioł na paliwo stałe 

G pompa ciepła (źródło ciepła: grunt) 

H węzeł ciepłowniczy 

Tabela 3. Nośniki i źródła energii. 

Table 3. Carriers and energy sources. 

Wariant Nośnik energii 

1 drewno 

2 pelety 

3 energia elektryczna 

4 gaz ziemny 

5 gaz LPG 

6 olej opałowy lekki 

7 ekogroszek 

8 węgiel kamienny 

9 ciepło sieciowe 

0 energia promieniowania słonecznego 

Tabela 4. Źródła ciepła w pomieszczeniach. 

Table 4. Heat sources in rooms. 

Wariant Rodzaj  

a grzejniki konwekcyjne 

b grzejniki płaszczyznowe (podłogowe) 

5. ROZWIĄZANIE ZADANIA 

Na podstawie materiałów informacyjnych zamieszczonych 

na stronach internetowych producentów urządzeń oraz 

dostawców nośników energii i paliw [11], oraz Krajowego 

Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami [9, 10], a 

także zgodnie z procedurą zapisaną w Rozporządzeniu 
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Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. 

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej [5] wyznaczono wartości 

funkcji celów.  

W kolejnym kroku wyznaczono zbiór kompromisów, 

a następnie przeprowadzono normalizację funkcji celu 

(Tab.5). 

Tabela 5. Znormalizowane wartości funkcji celu. 

Table 5. The dimensionless values of the objective functions. 

Zmienna  

decyzyjna 

F1  F2  F3  F4  Uwagi 

A3b 0,46 1,00 0,00 1,00 ZRN 

B(3+0)b 0,73 0,58 0,00 0,59 ZRN 

C4a 0,22 0,43 0,41 0,42  

D4a 0,30 0,39 0,38 0,39 ZRN 

D5a 0,30 0,74 0,42 0,39  

E6a 0,44 0,71 0,50 0,39  

F1a 0,27 0,50 1,00 0,13 ZRN 

F2a 0,29 0,71 1,08 0,14  

F7a 0,29 0,44 0,72 0,44  

F8a 0,22 0,53 0,72 0,44  

G3b 1,00 0,31 0,00 0,33 ZRN 

H9a 0,13 0,39 0,00 0,30 ZRN 

ID: 0,13 0,31 0,00 0,13  

 

Przynależność do zbioru rozwiązań niezdominowanych 

oznaczono przez ZRN.  

Współrzędne punktu idealnego określają minimalne 

wartości funkcji celu ze zbioru rozwiązań 

niezdominowanych. 

Minimum pierwszej funkcji celu występuje w przypadku 

zmiennej decyzyjnej H9a, gdy źródłem ciepła jest węzeł 

ciepłowniczy. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwo 

ciepłownicze Veolia Energia Warszawa finansuje 

przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej. 

Najniższymi kosztami eksploatacyjnymi (druga funkcja 

celu) charakteryzuje się rozwiązanie, gdy ciepło do 

ogrzewania budynku dostarcza pompa ciepła zasilana 

energią elektryczną (G3b). 

Minimum emisji dwutlenku węgla (trzecia funkcja celu) 

występuje w przypadku zmiennych decyzyjnych: A3b, 

B(3+0)b, G3b oraz H9a – są to takie rozwiązania, 

w których źródła ciepła i energii są poza granicą 

bilansowania rozpatrywanego budynku. 

Pod względem wskaźnika rocznego zapotrzebowania na 

nieodnawialną energię pierwotną najlepszym rozwiązaniem 

jest kocioł na paliwo stałe opalany drewnem oraz z 

grzejnikami konwekcyjnymi (zmienna decyzyjna: F1a). 

Ważąca jest w tym przypadku wartość współczynnika 

nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie 

ciepła do ogrzewania budynku, która wynosi dla biomasy 

0,2 [5]. 

Dane zamieszczone w Tab.6 umożliwiają wybór 

rozwiązania preferowanego, jako takiego, który leży 

najbliżej rozwiązania idealnego w bezwymiarowej 

przestrzeni funkcji celów. 

Tabela 6. Odległości rozwiązań niezdominowanych  

od rozwiązania idealnego. 

Table 6. The distances between the ideal solution  

and non-dominated solutions. 

Zmienna  

decyzyjna 

Odległość od  

rozwiązania idealnego 

H9a 0,19 

D4a 0,50 

B(3+0)b 0,81 

G3b 0,89 

F1a 1,03 

A3b 1,16 

 

Wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną 

do ogrzewania (EP) są ograniczone prawnie [4], dlatego też 

w Tab.7 przedstawiono bezwzględnie wartości tego 

wskaźnika charakteryzujące poszczególne warianty. 

Tabela 7. Wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię 

pierwotną do ogrzewania. 

Table 7. Primary energy demand for heating. 

Zmienna  

decyzyjna 

F4
 
(EPH),  

kWh m
-2

 rok
-1 

A3b 202,87 

B(3+0)b 120,35 

C4a 86,01 

D4a 79,45 

D5a 79,45 

E6a 79,45 

F1a 26,13 

F2a 27,46 

F7a 89,77 

F8a 89,77 

G3b 66,20 

H9a 60,49 

 

Wartość czwartej funkcji celu w przypadku zmiennych 

decyzyjnych A3b oraz B(3+0)b przekracza maksymalną 

wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na 

nieodnawialną energię pierwotną EP = 120 kWh m
-2

 rok
-1

 

[4]. 

Użytkownik zazwyczaj jest zainteresowany kosztami: 

inwestycyjnymi (  1) oraz eksploatacyjnymi ( 2). 

Wówczas znormalizowany zbiór rozwiązań 

niezdominowanych zawiera trzy rozwiązania (Tab.8). 
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Tabela 8. Znormalizowane wartości funkcji celu. 

Table 8. The dimensionless values of the objective functions. 

Zmienna  

decyzyjna 

F1  F2  Odległość  

od rozwiązania  

idealnego 

H9a 0,128 0,395 0,09 

D4a 0,296 0,395 0,19 

G3b 1,000 0,310 0,87 

ID: 0,13 0,31  

 

Również i w tym przypadku rozwiązaniem preferowanym 

jest system z węzłem ciepłowniczym i centralnym 

ogrzewaniem z grzejnikami konwekcyjnym. 

Jeżeli nie ma możliwości zasilania budynku z miejskiej 

sieci ciepłowniczej to zarówno w przypadku optymalizacji 

czterokryterialnej, jak i dwukryterialnej, rozwiązaniem 

preferowanym jest system z gazowym kotłem 

kondensacyjnym zasilanym gazem oraz z grzejnikami 

konwekcyjnymi (D4a). 

6. PODSUMOWANIE 

Emisja zanieczyszczeń określana jest na granicy bilansu 

energetycznego budynku, dlatego też warianty A3b, 

B(3+0)b, G3b oraz H9a charakteryzują się zerową emisją. 

Oznacza to, uwzględnienie kosztów emisji zanieczyszczeń 

w kosztach eksploatacyjnych. 

W przypadku optymalizacji czterokryterialnej 

rozwiązaniem preferowanym jest węzeł ciepłowniczy 

zasilający system ogrzewania wodnego z konwekcyjnymi 

grzejnikami (H9a).  

Pomimo wysokiej izolacyjności przegród zewnętrznych 

rozwiązania, w których źródłem ciepła są kotły elektryczne, 

charakteryzują się zbyt dużymi wartościami wskaźnika 

zapotrzebowania na energię pierwotną (EP). Skutkuje to 

tym, że te rozwiązania są niedopuszczalne z prawnego 

punktu widzenia. 

Wartości współczynników nakładu nieodnawialnej energii 

pierwotnej do wytworzenia i dostarczenia nośnika energii 

lub energii dla systemów technicznych [5] pełnią rolę 

współczynników kary: zdecydowanie pogarszają 

charakterystykę energetyczną budynków we wszystkich 

przypadkach, gdy nośnikiem jest energia elektryczna (wel = 

3,00), a przyczyniają się do jej istotnej poprawy, gdy 

źródłem energii jest biomasa (wi = 0,20). 

Ocena rozwiązań pod względem wskaźnika efektywności 

energetycznej (EP) nie prowadzi do racjonalizacji wyboru 

rozwiązania. Wskaźnik ten powinien być traktowany, jako 

ograniczenie wartości funkcji celu. 

 

 

OPTIMISATION OF THE HEATING SYSTEMS  

IN THE SELECTED SINGLE FAMILY HOUSE 

Summary:   The process of selection of a particular solution 

should be based on criteria relevant to the decision maker. 

Different categories of decision-makers can be defined: the user, 

the investor or the state, and the different criteria: investment 

costs, running costs, energy performance and emission of 

pollutants. 
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