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Streszczenie:   Praca dotyczy analizy wpływu zysków 

wewnętrznych na charakterystykę energetyczną budynków 

w zabudowie szeregowej. Wewnętrzne zyski ciepła są istotnym 

czynnikiem bilansującym straty ciepła przez przenikanie 

i wentylację, a ich wartość jest bezpośrednio zależna od wartości 

obciążenia cieplnego pomieszczeń wewnętrznymi zyskami ciepła. 

Oznacza to, że przyjęcie wyjściowej wartości obciążenia 

cieplnego determinuje ostateczne wartości wskaźników 

zapotrzebowania na energię. Artykuł przedstawia zmiany 

finalnych wartości współczynników EUCO i EP w zależności od 

wielkości przyjętego obciążenia cieplnego naw oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa oraz dostępną literaturę. Obliczenia 

zostały wykonane dla zespołu segmentów budynków szeregowych 

w trzech standardach energetycznych NF15, NF40 i WT2021. 

Słowa kluczowe:  standard energetyczny, zyski wewnętrzne, 

energia użytkowa, energia pierwotna. 

1. WSTĘP 

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 

roku [1] spowodowała zaostrzenie wymagań dotyczących 

współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowla-

nych, a także wprowadziła nowe standardy energetyczne 

określające graniczne wartości zapotrzebowania na energie 

pierwotną. W myśl tej ustawy do 2021 roku nowo-

projektowane budynki powinny mieć zredukowaną 

maksymalną wartość zapotrzebowania na EPH+W do 

poziomu 70 [kWh/(m2∙rok)]. W związku z tym należy 

przeanalizować czynniki umożliwiające spełnienie tak 

rygorystycznych wymagań energetycznych.  

Analiza została przeprowadzona na projektowanym, 

zewnętrznym segmencie zabudowy szeregowej. Obiekt 

wykonano, jako dwukondygnacyjną konstrukcję murową z 

bloczków YTONG. Powierzchnia ogrzewana wynosi 

227,9 m2. Budynek zaprojektowano w trzech wariatach 

odpowiadających kolejno standardom energetycznym 

NF15, NF40 oraz WT 2021. Jako źródło zasilania 

wykorzystano kocioł gazowy kondensacyjny, 

niskotemperaturowy. Natomiast wentylację 

zaprojektowano, jako mechaniczną z odzyskiem ciepła. W 

Tabeli 1 umieszczono wymagania poszczególnych 

standardów dotyczących współczynnika przenikania ciepła 

przegród, rodzaju i sprawności systemu wentylacji oraz 

szczelności budynku. Mostki wewnętrzne zostały 

pominięte, gdyż projekt zakładał ich całkowitą eliminację 

niezależnie od rozpatrywanego standardu. 

2. WPŁYW WEWNĘTRZNYCH ZYSKÓW CIEPŁA 

Wewnętrzne zyski ciepła są, obok zysków od nasło-

necznienia, największymi czynnikami bilansującymi straty 

ciepła od przenikania i wentylacji. Realny wpływ na ich 

wartość ma powierzchnia użytkowa budynków, ilość 

mieszkańców, urządzenia elektryczne, a nawet oświetlenie. 

Według obowiązujących przepisów [2] miesięczne zyski 

zewnętrzne zależne są od trzech głównych czynników: 

 Qint,H = qint ∙ Af ∙ tm ∙ 103  (1) 

qint – wartość obciążenia cieplnego pomieszczeń 

wewnętrznymi zyskami ciepła [W/m2]; 

Af – powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze 

powietrza [m2]; 
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tM – liczby godzin w miesiącu. 

Tabela 1. Zestawienie wymagań (zaleceń) dla standardów NF15, 

NF40 i WT2021 dla strefy III [3,4] 

Table 1. Summary of requirements (recommendation) for 

NF15,NF40 and WT2021 standards for zone III [3,4] 

Wymaganie 

NF15 2 NF40 2 WT 2021 1 

EUCO=15  

[
𝐤𝐖𝐡

𝐦𝟐∙𝐫𝐨𝐤
]  

EUCO=40  

[
𝐤𝐖𝐡

𝐦𝟐∙𝐫𝐨𝐤
]   

EPH+W=70 

[
𝐤𝐖𝐡

𝐦𝟐∙𝐫𝐨𝐤
]  

Budynek jednorodzinny, 

 szeregowy 

Graniczne wartości współczynników przenikania ciepła  

przegród Umax, [W/m2K] 

- Ściany zewnętrzne     
0,10 

(0,12)* 

0,15 

(0,20)* 
0,20 

- Dachy, stropodachy i stropy 

pod nieogrzewanymi 

poddaszami 

0,10 

(0,12)* 

0,12 

(0,15)* 
0,15 

- Stropy nad piwnicami 

nieogrzewanymi i zamkniętymi 

przestrzeniami 

podpodłogowymi, podłogi na 

gruncie     

0,12 
0,20 

(0,25)* 
0,30 

- Okna, okna połaciowe, drzwi 

balkonowe i powierzchnie 

przezroczyste  

0,80 
1,00 

(1,10)* 
0,90 

- Drzwi zewnętrzne, garażowe  
0,80 

(1,10)* 
1,30 1,3 

Graniczne wartości liniowych współczynników strat ciepła 

mostków cieplnych, [W/mK] 

- płyty balkonowe 
0,01 

(0,05)* 

0,20 

(0,30)* 
wg [9] 

- pozostałe mostki cieplne 
0,01 

(0,05)* 
0,10 wg [9] 

Szczelność powietrzna budynku 

n50, 1/h 
0,6 1,0 1,5 

- minimalna sprawność odzysku 

ciepła,% 
90 (85)* 85 50 

1 Wartości minimalne wg MTBiGM z 5.07.2013 [1,3] 
2 Wartości zalecane wg NFOŚiGW dla NF15 i NF40 [4] 
* zalecane minimalne wartości wg NFOŚiGW z 2015 roku 

[4] 

 

Ze wzoru podanego w ustawie wynika, że jedyną 

niewiadomą dla certyfikowanego budynku może być 

wartość obciążenia cieplnego. Rozporządzenie [2] 

rozwiązuje ten problem podając zalecane wartości na 

poziomie 6,8 W/m2 dla budynków jednorodzinnych. 

Natomiast według zaleceń dla budynków w standardzie 

NF15 i NF40 wg Programu Priorytetowego NFOŚiGW z 5 

grudnia 2015 roku [4] wartości te wynoszą 2,5 W/m2. Tak 

duże rozbieżności skłaniają do zastanowienia się nad celem 

wprowadzenia w ustawie niemal trzykrotnie większej 

wartości obciążenia cieplnego niż w przypadku programu 

NFOŚiGW.  

3. WYZNACZANIE OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO 

POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYMI ZYSKAMI 

CIEPŁA 

W celu określenia wartości qint skorzystano z następujących 

norm i przepisów: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 3 czerwca 2014r. [2];  

Dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych 

zalecana wartość wynosi 6,8 W/m2. 

b) Program priorytetowy NFOŚiGW z dnia 5 grudnia 

2015r. [4]; 

Dla budynków jednorodzinnych o powierzchni 

ogrzewanej powyżej 160 m2 zalecana wartość wynosi 

2,5 W/m2.  

c) Norma PN – B – 02025:2001 [6] (wycofana); 

Według zawartych w normie zaleceń obliczeniowe, 

dobowe zyski bytowe wynosiły: 

 Moc cieplna wytwarzana przez człowieka (średni 

dobowy strumień ciepła) – 65W 

 Moc cieplna od wody użytkowej na 1 os. – 15 W 

 Moc cieplna od przygotowania posiłków na 1 os. 

– 110 W 

 Dodatek od urządzeń oświetleniowych – 60W 

 Lodówka – 40W 

 Pralka, zmywarka, czajnik – 20W 

 Telewizor – 35W 

Zakładając, że budynek jest zamieszkany przez 

rodzinę 4 osobową, która posiada standardowe 

wyposażenie mieszkania jak pralka, zmywarka czy 

telewizor oszacowano następującą wartość 

współczynnika obciążenia wewnętrznymi zyskami 

cieplnymi: 

𝑞 =
4∙(65+15+110)+60+40+20+20+3∙35

227,9
=

1005

227,9
≈ 4,5 [

𝑊

𝑚2]   (2) 

d) Norma PN – EN ISO 13790 [7]; 

W normie tej opisano metodę obliczenia 

wewnętrznych zysków ciepła z uwzględnieniem 

zysków metabolicznych oraz pochodzących z 

urządzeń elektrycznych i oświetlenia. Wartość tą 

określa się z następującego równania: 

 Qi = (Φi,h + (1 − b) ∙ Φi,u) ∙ t = Φi ∙ t (3) 

Φi,h – średni strumień wewnętrznych zysków ciepła w 

przestrzeni ogrzewanej 
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Φi,u – średni strumień wewnętrznych zysków ciepła w 

przestrzeni nieogrzewanej 

Φi – średni strumień wewnętrznych zysków ciepła  

b – czynnik redukcyjny wg EN ISO 13789 

 

Zyski wewnętrzne przyjmowane są w przypadku budynków 

mieszkalnych zgodnie z załącznikiem K na poziomie 4 

W/m2 [7]. 

Wykonane zestawienie pokazuje, że oszacowanie zysków 

wewnętrznych jest dość niejednoznaczne, co powoduje 

ryzyko powstawania nieścisłości, które w przypadku 

budynków niskoenergetycznych mogą być znaczące dla 

końcowej wartości EUCO oraz EPH+W. Dodatkowo biorąc 

pod uwagę duże rozbieżności pomiędzy wymaganiami 

NFOŚiGW [4], a rozporządzeniem z dnia 18 marca 2015 

roku [5], wykonano analizę wpływu zysków wewnętrznych 

na wartości parametrów EUCO oraz EPH+W dla wszystkich 

trzech standardów. 

4. ANALIZA WPŁYWU WEWNĘTRZNYCH 

ZYSKÓW CIEPŁA ORAZ OTRZYMANE 

WYNIKI DLA POSZCZEGÓLNYCH 

STANDARDÓW 

Analizę przeprowadzono za pomocą oprogramowania 

ArCADia-TERMO. Polegała ona na wykonaniu 

certyfikatów energetycznych dla każdego z trzech 

standardów energetycznych oraz wprowadzanie do nich 

kolejnych wartości współczynnika obciążenia cieplnego 

w celu określenia, w jaki sposób będzie się zmieniał 

poziom zapotrzebowania na energię użytkową i pierwotną. 

W tabeli 2 zestawiono wyniki analizy dla określonych 

wcześniej wartości przyjętych zysków wewnętrznych dla 

każdego standardu.  

Tabela 2. Zestawienie wartości EUCO i EPH+W dla standardów w 

zależności od zysków wewnętrznych [8] 

Table 2. Summary of EUCO  and EP values for standards based on 

internal gains [8] 

Zyski  

wewn. 
 

[W/m2]  

NF 15 NF 40 WT 2021 

EUCO 

[
𝐤𝐖𝐡

𝐦𝟐∙𝐫𝐨𝐤
]   

EPH+W  

[
𝐤𝐖𝐡

𝐦𝟐∙𝐫𝐨𝐤
]   

EUCO 

[
𝐤𝐖𝐡

𝐦𝟐∙𝐫𝐨𝐤
]   

EPH+W 

[
𝐤𝐖𝐡

𝐦𝟐∙𝐫𝐨𝐤
]   

EUCO 

[
𝐤𝐖𝐡

𝐦𝟐∙𝐫𝐨𝐤
]   

EPH+W 

[
𝐤𝐖𝐡

𝐦𝟐∙𝐫𝐨𝐤
]   

2,5 7,9 63,0 16,4 81,3 28,8 82,8 

4,0 5,3 59,8 12,6 76,6 24,2 77,0 

4,5 4,7 59,0 11,6 75,2 22,8 75,3 

6,8 2,9 56,9 7,9 70,6 17,6 68,6 

 

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono zestawienia zależności 

EUCO oraz EPH+W od wpływu zysków wewnętrznych. 

Przedstawienie 3 standardów na jednym wykresie pozwala 

zaobserwować zbliżony charakter otrzymanych krzywych 

oraz wysnuć wnioski opisane w pkt. 5.  

W przypadku obliczania EUCO dla standardu NF15 

uwzględnienie poprawnej wartości zysków wewnętrznych 

jest kluczową sprawą, ze względu ich na bardzo duży 

wpływ na ogólny bilans energetyczny budynku. Z wykresu 

odczytano, że w zależności od wybranej wartości zysków 

wewnętrznych można zaprojektować budynek, który ledwie 

spełnia wymagania standardu NF15 lub jest niemal zero 

energetyczny.  

 

 
Rys. 1 Wpływ zysków wewnętrznych na wartość EUCO dla 

analizowanych standardów energetycznych [8] 

Fig. 1. Influence of internal gains on EUco value for the analyzed 

energy standards [8] 

 

  
Rys. 2 Zestawienie wpływu zysków wewnętrznych na wartość 

EPH+W dla analizowanych standardów energetycznych [8] 

Fig. 2. Summary of EUCO and EPH W values for standards based 

on internal gains [8] 

 

Przyjmując wartość z rozporządzenia wynoszącą 6,8 W/m2 

udało się zaprojektować budynek, którego wartość EUCO 

wynosi mniej niż 3 kWh/(m2∙rok). Jednakże biorąc pod 

uwagę realne wartości zysków wewnętrznych (obliczone po 

dokładnej analizie według normy PN-B 02025:2001 [6]), 

wątpliwe jest uzyskanie aż tak niskiego zapotrzebowania na 

energię użytkową. W przypadku skrajnych wartości różnica 
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zapotrzebowania na energię jest aż 2,5 razu większa w 

przypadku programu NFOŚiGW [4] niż w przypadku 

rozporządzenia z 3 czerwca 2014 [2]. Tak duże różnice 

świadczą o zdecydowanie zbyt wysokiej wartości przyjętej 

w rozporządzeniu. W przypadku obliczania EPH+W dla 

standardu NF15 stwierdzono, że dzięki dobrej izolacji, 

wysokiej sprawności systemów wentylacji, centralnego 

ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej 

oraz pomimo dużych nakładów energetycznych na pracę 

i automatykę powyższych systemów, budynki w 

standardzie energetycznym NF15 spełniają warunek EPH+W 

= 70 kWh/(m2∙rok) narzucony od 1 stycznia 2021 roku 

niezależnie od przyjętego poziomu zysków wewnętrznych. 

5. WNIOSKI 

Porównując ze sobą wartości EUCO dla wszystkich 

standardów widać, że wartość zysków wewnętrznych ma 

największy wpływ na standard WT2021, gdyż pozwala 

zaoszczędzić najwięcej (5,0 kWh/(m2∙rok) dla NF15, 8,5 

kWh/(m2∙rok) dla NF40 i aż 11,2 kWh/(m2∙rok) dla 

standardu WT 2021r.). Bezwzględny zysk dla WT2021 jest 

o około 30% większy niż dla NF40 i o aż 120% większy 

niż NF15. Różnice odczytano z wykresu umieszczonego na 

rysunku 1. Natomiast największe różnice w ujęciu 

procentowym (względem wyniku uzyskanego przy 

największych zyskach wewnętrznych) uzyskuje standard 

o najostrzejszych wymaganiach (270% dla NF15, 210% dla 

NF40 i 165% dla standardu WT 2021r.) (rys.2). 

W przypadku porównywania ze sobą wartości EPH+W dla 

wszystkich standardów można zaobserwować, że linie 

trendu NF40 i WT2021 roku przecinają się. W przypadku 

bardzo małych zysków wewnętrznych większą wagę ma 

izolacja termiczna przegród budynku i sprawność odzysku 

ciepła, dlatego zużycie energii pierwotnej w NF40 jest 

mniejsze. Natomiast sytuacja zmienia się, gdy wysoka 

wartość wewnętrznych zysków ciepła w pewnym stopniu 

zniweluje straty przez przenikanie i wentylację. W tej 

sytuacji największy wpływ na różnicę między otrzymanymi 

wartościami EP stanowi rozbudowane sterowanie 

dodatkowe, konieczne w standardzie NF40, czego efektem 

jest nieznacznie wyższa wartość zapotrzebowania na 

energię pierwotną niż w przypadku standardu WT 2021 

roku. 

Postawiono tezę, że wprowadzenie w rozporządzeniu z dnia 

3 czerwca 2014r. [2] sugerowanej wartości qint=6,8 [W/m2] 

jest celowym zabiegiem mającym na celu ułatwienie 

spełnienia wymagania dotyczącego zapotrzebowania na 

energię pierwotną na poziomie 70 kWh/(m2∙rok). Wartość 

ta nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi zyskami 

wewnętrznymi. 

INFLUENCE OF INTERNAL HEAT PROFITS ON 

ENERGY PERFORMANCE OF BUILDING (EUCO, EPH + W) 

ON EXAMPLE OF STANDARDS NF15, NF40 AND WT 2021 

Summary:   The paper refers to the analysis of the influence of 

internal gains on the energy performance of a terraced house. 

Calculations will be made on the base of energy standards NF15, 

NF40 and WT2021. 
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