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Streszczenie:   Przedmiotem  pracy jest pokazanie korzyści, 
jakie mogą być uzyskane w wyniki optymalizacji budynków 
mieszkalnych w osiedlach na podstawie następujących kryte-
riów: minimum kosztów budowy obejmujących: koszty materia-
łów i wzniesienia przegród zewnętrznych budynków, oraz kosz-
ty instalacji i urządzeń grzewczych minimum rocznych kosztów 
nośników energii, minimum zanieczyszczeń stałych i gazowych. 
Przyjmując jako punkt odniesienia istniejące osiedle w Warsza-
wie zoptymalizowano poszczególne budynki analizując zapo-
trzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym.  
 
Słowa kluczowe: Budynki mieszkalne, optymalizacja wielokry-
terialna, rozwiązanie preferowane 

1.WSTĘP 
 
Zagadnienia optymalizacji jedno- i wielokryterialnej bu-
dynków pod kątem racjonalizacji zapotrzebowania na 
ciepło do ogrzewania były przedmiotem badań w licznych 
ośrodkach w kraju i za granicą. Można tu wyróżnić opty-
malizację przegród zewnętrznych budynków, optymaliza-
cje bryły budynków, a także optymalizację źródeł ciepła. 
Omówienie tych zagadnień można znaleźć m.in. w pra-
cach [1], 2] i [3].  
 
2. SFORMUŁOWANIE ZAGADNIENIA OPTYMA-
LIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH   
 
Celem tego opracowania jest pokazanie korzyści, jakie 
mogą być uzyskane w wyniki optymalizacji budynków 
mieszkalnych w osiedlach na podstawie następujących 
kryteriów: 

- minimum kosztów budowy obejmujących: kosz-
ty materiałów i wzniesienia przegród zewnętrz-
nych budynków, oraz koszty instalacji i urządzeń 
grzewczych, 

- minimum rocznych kosztów nośników energii, 

- minimum emisji zanieczyszczeń stałych i gazo-
wych. 

Przedstawione zagadnienie jest wielopoziomowym zada-
niem optymalizacji i może być zdekomponowane na sze-
reg zadań cząstkowych. Przede wszystkim można rozpa-
trywać najpierw optymalizację poszczególnych budyn-
ków, a następnie optymalne rozmieszczenie tych budyn-
ków na terenie osiedla. Zagadnienie optymalizacji budyn-
ku też może być zdekomponowane na trzy podzadania 
obejmujące optymalizację: przegród zewnętrznych, 
kształtów budynków oraz źródeł ciepła. W każdym z tych 
zadań cząstkowych występują inne zmienne decyzyjne, 
inne warunki ograniczające, a funkcje celu mają postać 
mniej lub bardziej rozbudowaną. Dekompozycję tego 
zagadnienia przedstawiono w pracach [5], [6]. Rozwiąza-
nie zagadnienie zilustrowano przykładem liczbowym.  
Przyjmując jako punkt odniesienia istniejące osiedle w 
Warszawie zoptymalizowano poszczególne budynki w 
celu pokazania jakie korzyści można uzyskać w wyniku 
zastosowania optymalizacji wielokryterialnej w procesie 
projektowania. Budynki optymalne porównano z budyn-
kami istniejącymi oraz z identycznymi budynkami zapro-
jektowanymi zgodnie z obecnie obowiązującymi przepi-
sami.  
 
3. CHARAKTERYSTYKA OSIEDLA ISTNIEJĄ-
CEGO 
 
Na terenie osiedla istnieje 15 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych. Ich wielkość oraz liczbę mieszkańców 
zestawiono w tabeli 1. 
Wymiary podstawy budynku „A” pokazano na rys. 1. 
Wysokość kondygnacji wynosi we wszystkich budynkach 
hk = 2,80 m. Procenty oszklenia poszczególnych ścian 
wynoszą: ściany południowe – 12%, ściany północne 11,5 
%, ściany wschodnie i zachodnie 0%. 
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Budynki podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Współczynniki przenikania ciepła oraz koszty 1 m2 ścian, 
dachu i podłogi oraz okien są następujące: 
 

Tabela 1.  Budynki istniejące 
Table 1.  Existing buildings 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rys. 1.  Rzut poziomy budynku istniejącego A 

Fig.1. Horizontal projection of the existing building A. 
 

  Us  = 0,79 W/m2K,      Cs  = 166,37 zł/m2,   
  Ud  = 0,53 W/m2K,  Cd  = 180,50 zł/m2, 
  Upd = 1,74 W/m2K,  Cpd = 238,88 zł/m2, 
  Uo  = 2,6 W/m2K,   Co  = 494,22 zł/m2, 
  TR = 0,82. 
Przyjęto liczbę stopniodni SD = 3897 i odpowiednią 
wielkość gęstości promieniowania padającego na płasz-
czyzną pionową [8].  
 

Tabela 2. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w 
ciągu sezonu grzewczego w budynkach istniejących F2 

 
Tabela 2. The heat demand during a heating season in existing 

buildings F2 
Rodzaj budynku F2  [kWh/rok] 

A 1169237 
B 223240 
C 1119279 
D 179117 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w cią-
gu sezonu grzewczego poszczególnych budynków zesta-
wiono w tabeli 2. 
Gdyby to osiedle było projektowane zgodnie z obecnie 
obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
[11], wówczas roczne zapotrzebowanie na ciepło do 
ogrzewania w ciągu sezonu grzewczego poszczególnych 
budynków było by następujące  (tabela 3). Zgodnie z tym 

rozporządzeniem współczynnik przenikania ciepła okien, 
drzwi balkonowych ),/(6,2 2

max0 KmWU = natomiast 
wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania E0 – 26,6 + 12(A/V) kWh/(m3rok), gdzie A 
jest polem powierzchni przegród zewnętrznych, a V kuba-
tura budynku.  
 

Tabela 3. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 
budynków zaprojektowanych zgodnie z obecnie obowiązujący-

mi przepisami - F2 
Table 3. The heat demand during a heating season in buildings 

projected according to current the standards  - F2 
Rodzaj budynku F2  [kWh/rok] 

„A” 94334 
„B” 125191 
„C” 108824 
„D” 55057 

 
 

4. OPTYMALIZACJA BUDYNKÓW 
 
Optymalizując budynki przyjęto następujące założenia: 
kubatura poszczególnych budynków, powierzchnia użyt-
kowa, wysokość kondygnacji oraz stosunek powierzchni 
okien do powierzchni ścian pozostają niezmienione. Pod-
stawy budynków składają się z prostokąta i dwóch trape-
zów. Najmniejsza szerokość budynku 50,72 =l m, a naj-
większa szerokość w przypadku budynków „A” i „B” b = 
15,00 m oraz 10,00 m w przypadku budynków „C” i „D”. 
Liczba kondygnacji nie może być większa niż 3. Przyjęto, 
że poszczególne budynki będą zamieszkiwane przez taką 
sama liczbę osób jak budynki istniejące. Optymalizacja 
budynków składa się z trzech etapów: optymalizacji prze-
gród zewnętrznych, optymalizacji kształtów budynków, 
optymalizacji źródeł ciepła. 

 
Tabela 4. Współczynniki przenikania ciepła i koszty 1 m2   prze-
grody w budynkach A, B, C i D 
Table 4. Heat transfer coefficient and cost per 1 m2 for walls, 
roof and floor in buildings A, B, C and D 

  A 
 

B C D 

Us 0,31 0,31 0,31 0,30 
Ud 0,29 0,29 0,29 0,28 
Upd 0,29 0,29 0,29 0,28 
Cs 184,42 184,34 184,34 186,00 
Cd 197,89 197,78 197,84 199,23 
Cpd 260,04 259,92 259,98 261,38 
 
Budynki optymalizowane są metodą iteracyjną. Zmienną 
koordynującą jest cena jednostkowa energii, która zależy 
przede wszystkim od rodzaju nośnika energii, a także od 
wielkości zamówionej mocy.  

Po zakończeniu iteracji otrzymano rozwiązanie za-
mieszczone w tabelach 4 i 5. 

Rodzaj 
budyn- 

ków 

Powierzchnia 
kondygnacji 

m2 

Kuba-
tura 
m3 

Liczba 
miesz-
kańców 

Liczba 
budyn- 

ków 
A  1045,8 2928,2 48 9 
B  1394,4 3904,3 64 4 
C  1198,1 3354,6 50 1 
D  599 1677,3 25 1 

8,39 7,00 7,70 7,00 7,96 6,690,
60

 
11

,4
1 

44,74
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  „A”„B” 

 
Rys. 2. Kształty i wymiary budynków „A” i „B” 

Fig 2. Shapes and dimensions of „A” and „B” buildings 
          
Optymalne kształty budynków „A” i „B” przedstawiono 
na rys. 2.  
 
Tabela 5. Wyniki optymalizacji budynków A, B, C i D 
Table 5. The result of optimization of buildings A, B, C i D 

 A B C D 

1l  14,83 21,54 38,46 15,10 

2l  7,50 7,50 7,50 7,50 

3l  8,18 9,36 12,49 8,84 

4l  0 0 0,08 0 

5l  14,01 17,62 31,42 16,04 

α3 0,6747 0.7548 0,2022 0,2866 
α5 0,1712 0.0617 0 0 
F1 294408 378114 448316 235356 
F2 25089 32162 38337 19565 

 
Na podstawie wyników optymalizacji kształtu budynków 
wyznaczono dane wejściowe do optymalizacji źródeł cie-
pła i zestawiono je w tabeli 6. 

Tabela 6. Obliczeniowa moc źródeł ciepła oraz zapotrzebowanie 
na ciepło w sezonie ogrzewczym. 

Table 6. The rated power of the heat source and the heat energy 
demaind during heating season.  

 A B C D 
Obliczeniowa moc 
 źródła ciepła, kW 

28,74 37,39 38,62 
 

19,57 

Zapotrzebowanie na 
ciepło do ogrzewania 

w sezonie grzew-
czym, kWh 

56584 74156 74418 37606 

 
Rozwiązanie preferowane znaleziono metodą funkcji me-
trycznej. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 7. 

Tabela 7.  Wyniki optymalizacji źródeł ciepła 
Table 7.  The result of optimization of heat sources 
 Budynek „A” 

(h =8,40 m) 
Budynek „B” 
(h =8,40 m) 

Minimum 
kosztu inwe-
stycyjnego 

F1  

Kocioł węglowy 
o mocy nominal-

nej 32 kW 

Kocioł węglo-
wy o mocy 

nominalnej 45 
kW 

Minimum 
kosztu ek-
sploatacy-
jnego F2 

Kocioł węglowy 
o mocy nominal-
nej 32 kW oraz 
kolektory sło-
neczne o po-

wierzchni 60 m2   

Kocioł węglo-
wy o mocy 

nominalnej 45 
kW oraz kolek-
tory słoneczne 
o powierzchni 

60 m2   
Minimum 

emisji zanie-
czyszczeń 
stałych i 

gazowych F3

Węzeł ciepłow-
niczy o mocy 45 

kW 

Węzeł cie-
płowniczy o 
mocy 45 kW 

Rozwiązanie 
preferowane 

Kocioł gazowy o 
mocy 29 kW 

Dwa kotły ga-
zowe o mocy 

23 kW 
 

 We wszystkich rozpatrywanych przypadkach rozwią-
zaniem preferowanym jest źródło ciepła w postaci kotła 
gazowego. 
 
5. PODSUMOWANIE 
 
Porównując wartości funkcji celu w przypadku budynków 
optymalnych i budynków istniejących wskazano na ko 
rzyści jakie można osiągnąć w wyniku optymalizacji. W 
tabeli 8 zestawiono stosunki zużycia energii potrzebnej do 
ogrzewania i wentylacji w budynkach istniejących i 
optymalnych oraz wskaźniki sezonowego zapotrzebowa-
nia na ciepło do ogrzewania. Z powodu droższych prze-
gród , a przede wszystkim okien, koszt obudowy budyn-
ków optymalnych jest zbliżony, a w pewnych przypad-
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kach nawet nieco większy od kosztu obudowy budynków 
istniejących. Natomiast zapotrzebowanie na ciepło do 
ogrzewania jest w budynku preferowanym o ponad 60% 
mniejsze. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do 
ogrzewania na 1 m3 w budynkach optymalnych waha się 
od 23 do 24 kWh/m3 podczas,  gdy w budynkach istnieją-
cych zawiera się w granicach od 60 do 64 kWh/m3. Zyski 
te osiągnięte są przede wszystkim poprzez polepszenie  
izolacyjności przegród  (ścian oraz okien). Powyższe 
rozważania w pełni potwierdzają zalecenia sformułowane 
przez L. Laskowskiego [7]. Proponuje on wprowadzenie 
do wymagań obniżonej do 70% wartości obecnie obowią-
zującego wskaźnika zapotrzebowania na energie do 
ogrzewania. 
 
Tabela 8. Zestawienie oszczędności uzyskanych w wyniku opty-

malizacji 
Table 8. Savings obtained as a result of optimization  

 Budynek Φ  E 
kWh/m3 

 istniejący 1,00 61 
nie optymalizowany 0,56 34 

A 

optymalny 0,38 23 
istniejący 1,00 60 

nie optymalizowany 0,56 34 
B 

optymalny 0,38 23 
itniejący 1,00 62 

nie optymalizowany 0,55 34 
C 

optymalny 0,38 23 
 istniejący 1,00 64 

nie optymalizowany 0,55 35 
D 

optymalny 0,38 24 

THE  OPTMIZATION OF THE DWELLING-HOUSE - 
THE ADVANTAGES 

Summary:   The subject of the paper concerns the problem of 
optimization of a housing estate on the basis of the following 
criteria: minimum of construction cost, minimum of the annual 
consumption of heat energy, minimum of pollution emitted by 
heat sources installed in the building. Taking an existing hous-
ing development in Warsaw as reference point, the individual 
buildings were optimized to show the advantages of using multi-
level optimization in the design process. 
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