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Streszczenie: Artykuł zawiera opis metody godzinowej 
obliczania zapotrzebowania energii do ogrzewania i chłodzenia. 
Wyniki zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia 
siedmiu budynków testowych uzyskane przy jej pomocy porów-
nano z wynikami otrzymanymi  z metody bilansowej, programu 
Audytor OZC oraz TRNSYS. 
 
Słowa kluczowe: zużycie energii, ocena energetyczna 

1. WPROWADZENIE 

Obliczenia zapotrzebowania energii lub obliczenia symu-
lacyjne obarczone są zawsze niepewnością wynikającą 
z przyjętych założeń. Założenie te dotyczą warunków po-
czątkowych (stanu początkowego budynku), warunków 
brzegowych (w tym klimatu) i warunków wewnętrznych 
(czyli wewnętrznych źródeł ciepła). Dodatkowo dochodzi 
niepewność związana z przyjętą metodą obliczeń i nie-
pewność pomiarów np. powierzchni, liczby osób lub po-
dobnych. W szczególności wynika stąd, że każda analiza 
energetyczna budynku powinna dać różne wyniki w zależ-
ności od tego które z powyższych źródeł niepewności zo-
stanie zmienione. Celem kalibracji różnych metod obli-
czeniowych przyjmuje się założenia dotyczące klimatu 
zewnętrznego (lata testowe), sposobu użytkowania obiek-
tu, a często też, uzgadnia się testowy obiekt obliczeniowy 
jak np. w procedurze ASRAE 140. Stawiając wymagania 
energetyczne na poziomie krajowym można by założyć, że 
procedura walidacji metody i założeń została przeprowa-
dzona, a otrzymywane wyniki są do zaakceptowania na 
pewnym poziomie statystycznej niepewności. Niestety, 
z przyjętych w Polsce przepisów wynika, że taka analiza 
nie miała miejsca. W niniejszej pracy zostaną przedsta-
wione badania wpływu przyjętych w przepisach założeń 
na wyniki obliczeń. 

Uchwalona 19 września 2007 roku ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 191, poz. 1373) wpro-
wadza w Polsce od 1 stycznia 2009 roku obowiązek spo-
rządzania świadectwa energetycznych budynków i lokali 
oddawanych do użytkowania, sprzedawanych i wynajmo-
wanych nowym najemcom. Wg Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego 2002/91/WE sprawie charakterystyki ener-
getycznej budynków szczegółową formę i zakres świadec-
twa energetycznego mogą ustalić poszczególne państwa w 
dostosowaniu do swoich warunków, jednak w przyjętej 
krajowej metodyce powinny być spełnione ogólne wy-
tyczne zawarte w Dyrektywie [1]. Ponadto przy ustalaniu 
krajowych zasad opracowania świadectw powinny być 
uwzględnione przepisy zawarte w normie europejskiej 
dotyczącej metod określania charakterystyki  i certyfikacji 
energetycznej budynków. W niniejszym artykule poddano 
analizie uproszczoną metodę obliczeń godzinowych przed-
stawioną w normie PN-EN ISO 13790 Energetyczne wła-
ściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii 
do ogrzewania i chłodzenia. Metoda ta była podstawą pro-
pozycji procedury obliczeniowej wykorzystywanej na po-
trzeby przygotowania świadectwa charakterystyki oblicze-
niowej [2]. Celem pracy jest sprawdzenie możliwości po-
stawienia wymagań energetycznych wyrażonych poprzez 
zapotrzebowanie na energię użyteczną i wpływ metody 
obliczeń na zmianę maksymalnych dopuszczalnych warto-
ści zapotrzebowania na energię. 

2. OPIS ALGORYTMU OBLICZENIOWEGO 

Do obliczeń zapotrzebowania na energię użyteczną wyko-
rzystano metodę godzinową. Zastosowany model matema-
tyczny stanowi uproszczenie modeli dynamicznych syste-
mów energetycznych w budynkach. Modelowanie w tej 
metodzie oparte jest na analogii do sieci elektrycznych. 
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Wartości temperatury określane są w węzłach. Elementy 
i komponenty budynku tj. ściany zewnętrzne, podłogi, 
dach, stropy, okna, drzwi czy wewnętrzne systemy (np. 
wentylacji) charakteryzowane są przez opory (R) lub sta-
nowią elementy magazynujące energię (C). Schemat mo-
delu obliczeniowego metody (5R1C) przedstawia rys. 1. 
Zastosowano następujące oznaczenia: θe chwilowa tempe-
ratura powietrza zewnętrznego, θm chwilowa średnia tem-
peratura wewnątrz przegród zewnętrznych otaczających 
strefę, θs chwilowa średnia temperatura wszystkich po-
wierzchni wewnętrznych przegród będących w bezpośred-
nim kontakcie z powietrzem w strefie, θair chwilowa tem-
peratura powietrza wewnętrznego w strefie, θsup chwilowa 
temperatura powietrza wentylacyjnego dostarczanego do 
strefy, Htr,op suma współczynników strat ciepła wszystkich 
przegród tworzących powłokę zewnętrzną otaczającą stre-
fę, Htr,w suma współczynników strat ciepła wszystkich 
okien i drzwi w przegrodach zewnętrznych, Htr,is współ-
czynnik sprzężenia cieplnego pomiędzy powietrzem we-
wnętrznym strefy a wszystkimi powierzchniami we-
wnętrznymi przegród otaczającymi strefę, Hve współczyn-
nik zapotrzebowania na ciepło do podgrzania powietrza 
wentylacyjnego, Cm pojemność cieplna przegród otaczają-
cych strefę oraz Am efektywna pojemność cieplna prze-
grody. 

 
 
Rys. 1. Schemat modelu matematycznego 5R1C. 
Fig. 1. Diagram of  mathematic model 5R1C. 
 
Metoda umożliwia wyznaczenie godzinowych wartości 
mocy ogrzewczej lub chłodniczej ΦHC,nd dostarczanej bez-
pośrednio do wydzielonej strefy cieplnej budynku o regu-
lowanej wartości temperatury powietrza wewnętrznego. 
Przewiduje trzy rodzaje stref: 
– w budynkach jednostrefowych o regulowanej wartości 
temperatury powietrza wewnętrznego, 

– w budynkach wielostrefowych o różnych wartościach 
regulowanej temperatury powietrza wewnętrznego w każ-
dej strefie, bez wzajemnego oddziaływania na siebie tych 
stref, 
– w budynkach wielostrefowych o różnych wartościach 
regulowanej temperatury powietrza wewnętrznego w każ-
dej ze stref oraz z wzajemnym oddziaływaniem na siebie. 
W zależności od geometrii przegród zewnętrznych stref 
budynku oraz ich budowy wyznacza się następujące 
współczynniki: strat ciepła przez przenikanie, strat ciepła 
na drodze przejmowania od powierzchni wewnętrznych 
przegród zewnętrznych, pojemności cieplnej przegród oraz 
ciepła niezbędnego do podgrzania powietrza wentylujące-
go strefy. 
Obliczenia wykonuje się dla typowego roku meteorolo-
gicznego (8760 godzin) wyznaczonego dla stacji meteoro-
logicznej najbliższej położonej względem analizowanego 
budynku. Na podstawie godzinowego bilansu energetycz-
nego określa się chwilowe zapotrzebowanie na ciepło albo 
na chłód w poszczególnych strefach budynku. W oblicze-
niach uwzględnia się przenikanie ciepła przez nieprzezro-
czyste przegrody zewnętrzne uwzględniając ich pojemność 
cieplną, przenikanie ciepła przez zewnętrze przegrody 
przezroczyste, ciepło pobierane lub oddawane przez po-
wietrze wentylujące strefy, zyski ciepła od promieniowa-
nia słonecznego, straty ciepła na drodze promieniowania 
długofalowego przegród zewnętrznych do nieboskłonu 
oraz wewnętrzne zyski ciepła w strefach. 
W stosunku do obecnie obowiązującej metody obliczania 
rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania 
w opisywanym algorytmie nie ma współczynnika wyko-
rzystania zysków. 

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW TESTO-
WYCH I PROFILI UŻYTKOWANIA 

Do analizy opisywanego algorytmu wykorzystano obli-
czenia budynków testowych z piwnicą nieogrzewaną [3]. 
Obiekty te zostały wybrane na podstawie kilku kryteriów. 
Po pierwsze wybrano charakterystyczne oraz najczęściej 
występujące rodzaje budynków mieszkalnych. Dlatego też 
jako testowe przyjęto: budynki wielokondygnacyjne wie-
lorodzinne, kilku kondygnacyjne wielorodzinne, jak 
i domki jednorodzinne piętrowe. Kolejnym kryterium wy-
boru był współczynnik kształtu budynku A/V, gdzie A jest 
sumą pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych 
(wraz z oknami i drzwiami balkonowymi), dachów i stro-
podachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą 
nieogrzewaną, stropów nad przejazdami, oddzielających 
część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, 
liczonych po obrysie zewnętrznym, natomiast V jest kuba-
turą ogrzewanej części budynku, obliczoną zgodnie z Pol-
ską Normą dotyczącą zasad obliczania kubatury budyn-
ków, powiększoną o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń 
na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszoną 



 

37 

o kubaturę wydzielonych nieogrzewanych klatek schodo-
wych, szybów wind, otwartych wnęk, loggii i galerii. 
Wszystkie budynki mają kształt prostopadłościanu, a war-
tości współczynnika kształtu budynku A/V wynoszą od 
0,38 do 1,00. 
Budynek „1” to budynek wielorodzinny, mający 11 kon-
dygnacji i 3 klatki schodowe. Rzutem budynku jest pro-
stokąt o wymiarach 60 x 10 m. Wysokość budynku wynosi 
30 m. W każdej klatce na każdym piętrze znajdują się 3 
mieszkania, w tym jedno mieszkanie o powierzchni mniej-
szej niż 50 m2 i dwa o powierzchni większej niż 50 m2. 
Liczba mieszkańców w każdej klatce schodowej na każ-
dym piętrze wynosi 10 osób, w tym jedna rodzina dwu-
osobowa i dwie rodziny czteroosobowe z dziećmi. W każ-
dym mieszkaniu o powierzchni poniżej 50 m2 znajduje się 
widna kuchnia z kuchenką gazową, oraz łazienka. W każ-
dym mieszkaniu o powierzchni większej niż 50 m2 znajdu-
je się widna kuchnia z kuchenką gazową oraz osobno ła-
zienka i ubikacja. Współczynnik kształtu budynku 
A/V=0,38. 
Budynek „2” to budynek wielorodzinny, mający 11 kon-
dygnacji i 1 klatkę schodową. Rzutem budynku jest pro-
stokąt o wymiarach 30 x 10 m. Wysokość budynku wynosi 
30 m. Na każdym piętrze znajduje się 5 mieszkań, w tym 
dwa mieszkania o powierzchni mniejszej niż 50 m2 i trzy 
o powierzchni większej niż 50 m2. Liczba mieszkańców na 
każdym piętrze wynosi 16 osób, w tym dwie rodziny dwu-
osobowe i trzy rodziny czteroosobowe z dziećmi. W każ-
dym mieszkaniu o powierzchni poniżej 50 m2 znajduje się 
widna kuchnia z kuchenką gazową, oraz łazienka. W każ-
dym mieszkaniu o powierzchni większej niż 50 m2 znajdu-
je się widna kuchnia z kuchenką gazową oraz osobno ła-
zienka i ubikacja. Współczynnik kształtu budynku 
A/V=0,42. 
Budynek „3” to budynek wielorodzinny, mający 4 kondy-
gnacje i 3 klatki schodowe. Rzutem budynku jest prostokąt 
o wymiarach 60 x 10 m. Wysokość budynku wynosi 11,1 
m. W każdej klatce na każdym piętrze znajdują się 3 
mieszkania, w tym jedno mieszkanie o powierzchni mniej-
szej niż 50 m2 i dwa o powierzchni większej niż 50 m2. 
Liczba mieszkańców w każdej klatce oraz na każdym pię-
trze wynosi 10 osób, w tym jedna rodzina dwuosobowa 
i dwie rodziny czteroosobowe z dziećmi. W każdym 
mieszkaniu o powierzchni poniżej 50 m2 znajduje się wid-
na kuchnia z kuchenką gazową, oraz łazienka. W każdym 
mieszkaniu o powierzchni większej niż 50 m2 znajduje się 
widna kuchnia z kuchenką gazową oraz osobno łazienka 
i ubikacja. Współczynnik kształtu budynku A/V=0,52. 
Budynek „4” to budynek wielorodzinny, mający 4 kondy-
gnacje i 1 klatkę schodową. Rzutem budynku jest prosto-
kąt o wymiarach 30 x 10 m. Wysokość budynku wynosi 
11,1 m. Na każdym piętrze znajduje się 5 mieszkań, w tym 
dwa mieszkania o powierzchni mniejszej niż 50 m2 i trzy 
o powierzchni większej niż 50 m2. Liczba mieszkańców na 
każdym piętrze wynosi 16 osób, w tym dwie rodziny dwu-

osobowe i trzy rodziny czteroosobowe z dziećmi. W każ-
dym mieszkaniu o powierzchni poniżej 50 m2 znajduje się 
widna kuchnia z kuchenką gazową, oraz łazienka. W każ-
dym mieszkaniu o powierzchni większej niż 50 m2 znajdu-
je się widna kuchnia z kuchenką gazową oraz osobno ła-
zienka i ubikacja. Współczynnik kształtu budynku 
A/V=0,56. 
Budynek „5” jest budynkiem szeregowym, mającym 2 
kondygnacje. Rzutem budynku jest prostokąt o wymiarach 
40 x 8 m. Wysokość budynku wynosi 5,7 m. W budynku 
znajdują się 4 mieszkania, każde o powierzchni większej 
niż 100 m2. W budynku mieszka 18 osób, w tym dwie ro-
dziny pięcioosobowe z dziećmi i dwie rodziny czterooso-
bowe z dziećmi. W każdym mieszkaniu znajduje się widna 
kuchnia z kuchenką gazową, dwie łazienki, osobna ubika-
cja oraz pomieszczenie pomocnicze (schowek). Współ-
czynnik kształtu budynku A/V=0,81. 
Budynek „6” to budynek typu bliźniak, mający 2 kondy-
gnacje. Rzutem budynku jest prostokąt o wymiarach 20 x 
8 m. Wysokość budynku wynosi 5,7 m. W budynku znaj-
dują się 2 mieszkania każde o powierzchni większej niż 
100 m2. W budynku mieszka 10 osób, w tym dwie rodziny 
pięcioosobowe z dziećmi. W każdym mieszkaniu znajduje 
się widna kuchnia z kuchenką gazową, dwie łazienki, 
osobna ubikacja oraz pomieszczenie pomocnicze (scho-
wek). Współczynnik kształtu budynku A/V=0,88. 
Budynek „7” to dom jednorodzinny, mający 2 kondygna-
cje. Rzutem budynku jest prostokąt o wymiarach 10 x 8 m. 
Wysokość budynku wynosi 5,7 m. W budynku znajduje 
się 1 mieszkanie o powierzchni większej niż 100 m2. 
W budynku mieszka 5 osób tzn. jedna rodzina pięciooso-
bowa z dziećmi. W mieszkaniu znajduje się widna kuchnia 
z kuchenką gazową, dwie łazienki oraz osobna ubikacja 
Współczynnik kształtu budynku A/V=1,0. 
We wszystkich budynkach testowych grubość ścian ze-
wnętrznych wynosi 0,5 m, natomiast grubość stropów 
i stropodachu to 0,3 m. Współczynniki przenikania ciepła 
przegród budowlanych są zbliżone do maksymalnych do-
puszczalnych wartości współczynników przenikania ciepła 
U [W/(m2·K)] przy t>16°C zawartych w „Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie”. Wynoszą one: 
– współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej oraz 
stropodachu 0,3 [W/(m2·K)], 
– współczynnik przenikania stropu nad nieogrzewaną piw-
nicą 0,6 [W/(m2·K)], 
– współczynnik przenikania podłogi na gruncie w piwnicy 
0,5 [W/(m2·K)], 
– współczynnik przenikania ściany przyległej do gruntu 
0,58 [W/(m2·K)]. 
Współczynnik przenikania ciepła okna wynosi 2,6 
[W/(m2·K)]. Powierzchnię okien przyjęto jako maksymal-
ną obliczoną według zależności zawartej również w wy-
mienionym rozporządzeniu. 
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Budynki można podzielić ze względu na czas użytkowania 
na użytkowane w sposób ciągły, skrócony oraz okresowy. 
Budynki mieszkalne zaliczono do pierwszej kategorii. By-
towe zyski ciepła w budynkach testowych podzielono na 
trzy rodzaje: zyski od ludzi, zyski od urządzeń elektrycz-
nych oraz zyski od oświetlenia elektrycznego. Dla wyżej 
wymienionych kategorii zysków ciepła przyjęto profile 
użytkowania przedstawione w tabeli 1. 
Do obliczeń przyjęto bytowe zyski ciepła w odniesieniu do 
liczby osób, zainstalowanej mocy urządzeń elektrycznych 
oraz zainstalowanej mocy oświetlenia. Przeanalizowano 
również możliwość podania stałych jednostkowych warto-
ści zysków ciepła odnoszących się do 1 m2 powierzchni o 
regulowanej temperaturze dla wszystkich testowanych 
budynków. 

Tabela 1. Profile użytkowania. 
Table 1. Internal heat gains profiles. 

Rodzaj zysków 
ciepła 

Godziny użytkowania 
Od poniedziałku 

do piątku 
Sobota i nie-

dziela 
od ludzi 16 h (od 0 do 10 

i od 18 do 24) 
24 h 

od oświetlenia 
elektrycznego  

5 h (od 7 do 9 i 
od 19 do 22) 

15 h ( od 7 do 
22) 

od urządzeń elek-
trycznych 

5 h (od 7 do 9 i 
od 19 do 22) 

15 h ( od 7 do 
22) 

4. PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ Z ME-
TODY GODZINOWEJ, BILANSOWEJ, TRNSYS 
ORAZ AUDYTORA OZC 

Algorytm obliczeń metody godzinowej i bilansowej za-
czerpnięto z normy ISO 13790. Uzyskane wyniki porów-
nano z wynikami otrzymanymi na podstawie symulacji za 
pomocą programu TRNSYS oraz wynikami uzyskanymi 
metodą bilansową zaimplementowaną w programie Audy-
tor OZC. Pierwszy z nich jest przeznaczony do dynamicz-
nej symulacji budynków, działania instalacji grzewczych, 
wentylacyjnych, systemów ciepłej wody użytkowej, 
zwłaszcza tych wyposażonych w kolektory słoneczne. 
Natomiast drugi służy do określania obliczeniowego zapo-
trzebowania na moc cieplną poszczególnych pomieszczeń 
w budynku, jak również całego budynku oraz do oblicza-
nia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania 
budynków mieszkalnych. Obliczenia przeprowadzane są 
zgodnie z normami: PN-EN ISO 6946 "Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła", PN-91/B-02020 
"Ochrona cieplna budynków" (jako opcja), PN-94/B-
03406 "Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomiesz-
czeń o kubaturze do 600 m3", PN-B-02025 "Obliczanie 
sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania bu-
dynków mieszkalnych", PN-82/B-02402 "Temperatury 

ogrzewanych pomieszczeń w budynkach", PN-82/B-02403 
"Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".  
Wyniki obliczeń rocznego zapotrzebowania na energię 
użyteczną do ogrzewania przedstawiono na rys. 2 i rys. 3 
natomiast do chłodzenia na rys. 4 i rys. 5. W przypadku 
obliczeń wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na 
energię do ogrzewania wykonanych za pomocy TRNSYS 
przy uwzględnieniu profili użytkowania i wskaźnika sezo-
nowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania wyko-
nanych metodą godzinową przy uwzględnieniu profili 
użytkowania wewnętrzne zyski bytowe mają taką samą 
roczną wartość przy uwzględnieniu profili użytkowania 
jak wewnętrzne zyski bytowe wprowadzone do programu 
Audytor OZC. Zestawienie wewnętrznych zysków ciepła 
wprowadzonych w godzinach użytkowania budynku za-
wiera tabela 2. W tabeli 3 znajduje się zestawienie we-
wnętrznych zysków ciepła wprowadzonych do programu 
Audytor OZC wersja 3.0. 

Tabela 2. Zyski ciepła w metodzie godzinowej w czasie  
użytkowania budynku*. 

Table 2. Heat gains in hourly method during building usage. 
 
 

Suma 
zysków 

ciepła od 
ludzi 

 
 

W 

Suma 
zysków 

ciepła od 
oświetle-

nia 
 

W 

Suma 
zysków 

ciepła od 
urządzeń 

 
 

W 

Roczne 
zyski 
ciepła  

 
 
 

kW 
Budynek 1 26646 7568 83243 437956 
Budynek 2 17764 4540 47760 268363 
Budynek 3 9690 2752 30270 159257 
Budynek 4 6460 1651 17367 97586 
Budynek 5 1615 550 3638 22776 
Budynek 6 893 275 1865 12089 
Budynek 7 446 138 933 6044 

* Poza godzinami użytkowania założono brak wewnętrznych 
zysków ciepła. 

Tabela 3. Zyski ciepła wprowadzone do programu Audytor. 
Table 3. Heat gains in program Audytor. 

 Suma 
zysków 

ciepła od 
ludzi  
(L) 
W 

Suma 
zysków 

ciepła od 
oświetle-
nia (O) 

W 

Suma 
zysków 

ciepła od 
urządzeń 

(U) 
W 

Suma 
zysków 
ciepła 

(L+O+U) 
 

W 

Roczne 
zyski 
ciepła  

 
 

kW 
Budynek 

1 
20295 2475 27225 49995 437956 

Budynek 
2 

13530 1485 15620 30635 268363 

Budynek 
3 

7380 900 9900 18180 159257 

Budynek 
4 

4920 540 5680 11140 97586 

Budynek 
5 

1230 180 1190 2600 22776 

Budynek 
6 

680 90 610 1380 12089 

Budynek 
7 

340 45 305 690 6044 
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Rys. 2. Zależność wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na 
energię do ogrzewania E od współczynnika kształtu budynku 
A/V dla budynków z piwnicą nieogrzewaną. 
Fig. 2. Annual energy demand for heating factor (E) depending 
on building shape A/V factor for building with non heated base-
ment. 

 

 
Rys. 3. Zależność wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na 
energię do ogrzewania E od współczynnika kształtu budynku 
A/V dla budynków z piwnicą nieogrzewaną. 
Fig. 3. Annual energy demand for heating factor (E) depending 
on building shape A/V factor  for building with non heated base-
ment. 

Do analizy wpływu przyjęcia uproszczonego sposobu 
przyjmowania wewnętrznych zysków ciepła, czyli przy 
pomocy wskaźnika w zależności od 1 m2 powierzchni 
o regulowanej temperaturze przyjęto zyski: 
– od ludzi 5 W/m2,  
– od oświetlenia 4,9 W/m2  
– od urządzeń 2,4 W/m2.  
 

  
Rys. 4. Zależność wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na 
energię do chłodzenia E od współczynnika kształtu budynku A/V 
dla budynków z piwnicą nieogrzewaną. 
Fig. 4. Annual energy demand for cooling indicator E depending 
on A/V indicator for building with non heated basement. 

Zestawienie sumarycznych wartości wewnętrznych zy-
sków ciepła określonych w sposób uproszczony zestawio-
no w tabeli 4. 

Tabela 4. Wewnętrzne zyski ciepła określone  
w sposób uproszczony. 

Table 4. Internal heat gains (simplified method). 

 Zyski od 
ludzi* 

 
 
 

W 

Zyski od 
oświetle-

nia* 
 
 

W 

Zyski od 
urzą-
dzeń* 

 
 

W 

Sumarycz-
ne zyski 
program 
Audytor 

OZC 
W 

Całkowi-
te zyski 
ciepła  

 
 

kW 
Budynek 
1 

29205 28543 14155 36200 317185 

Budynek 
2 

14355 14030 6957 17800 155905 

Budynek 
3 

10620 10379 5147 13200 115340 

Budynek 
4 

5220 5102 2530 6400 56693 

Budynek 
5 

2730 2668 1323 3400 29650 

Budynek 
6 

1330 1300 645 1600 14445 

Budynek 
7 

630 616 305 780 6842 

* Zyski ciepła przyjęte w metodzie godzinowej w godzinach użytkowania 
budynku, poza godzinami użytkowania założono brak wewnętrznych 
zysków ciepła. 

 

 

Rys. 5. Zależność wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na 
energię do chłodzenia E od współczynnika kształtu budynku A/V 
dla budynków z piwnicą nieogrzewaną. 
Fig. 5. Annual energy demand for cooling indicator E depending 
on A/V indicator for building with non heated basement. 

5. WNIOSKI 

Przedstawione w punkcie 4 wykresy obrazują, że wartości 
wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię do 
ogrzewania E, uzyskiwane przy pomocy programu Audy-
tor OZC, są w każdym z przypadków większe od uzyski-
wanych metodą godzinową, metodą bilansową i przy po-
mocy programu TRNSYS podobne wyniki uzyskano 
w publikacji [4]. Powyższe uwagi dotyczą również mak-
symalnej, wymaganej wartości Emax – przy takim samym 
współczynniku kształtu budynku. Metodyka obliczeń za-
stosowana w Audytorze OZC miała zmusić projektantów 
budynków mieszkalnych do obliczania zapotrzebowania 
na energię. 
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Chodziło o uniemożliwienie zaprojektowania bądź moder-
nizacji budynku o małym zużyciu energii wyłącznie po-
przez przyjęcie maksymalnych dopuszczalnych wartości 
współczynników przenikania ciepła z tabel zawartych 
w Warunkach Technicznych (do 2008 roku) jak dopusz-
czono w przepisach dla budynków niemieszkalnych i bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych. W celu spełnienia 
wymagań należało również przeanalizować min. działanie 
systemu wentylacji. Różnice w uzyskanych wartościach 
wynikają z przyjętej ilości energii potrzebnej do podgrza-
nia powietrza wentylacyjnego jak również z dynamiki bu-
dynku. Zarówno metoda bilansowa i godzinowa jak rów-
nież program TRNSYS przy przyjęciu standardowych 
wartości współczynników przenikania ciepła przegród 
budowlanych dają mniejsze wartości niż wymagane po-
przez wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na 
energię do ogrzewania E. W przypadku wyników uzyska-
nych przy pomocy Audytora OZC zapotrzebowanie ener-
gii do ogrzewania rośnie wraz ze wzrostem współczynnika 
kształtu budynku A/V. 
Rys. 2 przedstawia wyniki obliczeń wykonanych przy 
użyciu uproszczonej metody godzinowej, bilansowej, pro-
gramu TRNSYS oraz Audytor OZC dla zysków we-
wnętrznych zależnych od ilości osób, mocy urządzeń elek-
trycznych i mocy zainstalowanego oświetlenia uwzględ-
nionych w algorytmie jako pewna stała wielkość. Można 
zauważyć monotoniczną zależność wskaźnika zapotrze-
bowania od współczynnika kształtu budynku A/V. Upraw-
niałoby to do sformułowania wymagań w postaci zbliżonej 
do obowiązujących przepisów. 
W przypadku przyjęcia zysków ciepła odnoszących się do 
1 m2 powierzchni o regulowanej temperaturze, a więc np. 
x W na m2, tak jak w rozporządzeniu dotyczącym metody 
obliczeń przyjętym we Francji [5], linie na wykresach 
rys. 3 nie są monotoniczne. W przypadku takiego sposobu 
definiowania wewnętrznych zysków ciepła nie jest możli-
we ustalenie wymagań dla budynków mieszkalnych o róż-
nych współczynnikach kształtu. 
Obliczenia zapotrzebowania energii od chłodzenia przy 
zastosowaniu metody bilansowej zaproponowanej w pol-
skich przepisach [6] prowadzą do nieznacznie mniejszych 
wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na 
energię do chłodzenia w stosunku do metody godzinowej. 
Dokładniejsza analiza składników bilansu energetycznego 
pokazuje, że w przypadku chłodzenia uśrednianie tempera-
tury i zysków prowadzić może do istotnych niedokładno-
ści. Zapotrzebowanie na chłód pojawia się w okresach 
dziennych i wtedy, gdy występują duże zyski wewnętrzne. 
Uśrednienie temperatury i zysków słonecznych po okresie 
np. miesiąca istotnie obniża maksymalne wartości na wy-
kresie zapotrzebowania na moc chłodniczą, a w konse-
kwencji błąd takiego obliczenia może być bardzo duży. 
Metoda bilansowa nie powinna być zastosowana do obli-
czania mocy chłodniczej.  

W związku z brakiem aktualnych badań określania sche-
matów użytkowania do celów obliczeniowych i wielkości 
zysków wewnętrznych przyjmując nową metodę obliczeń 
zapotrzebowania na energię należałoby wycofać się 
ze stawiania wymagań w zależności od współczynnika 
kształtu budynku A/V. Zaprezentowane wyniki dowodzą, 
że w przypadku budynków dobrze zaizolowanych formu-
łowanie wymagań w zależności od współczynnika kształtu 
budynku A/V nie jest właściwe.  
Obliczenia zapotrzebowania energii od chłodzenia przy 
zastosowaniu metody bilansowej prowadzą do nieznacznie 
mniejszych wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania 
na energię do chłodzenia w stosunku do metody godzino-
wej. 
Reasumując, poprawne zastosowanie metody bilansowej 
wymaga pracochłonnych analiz i wszechstronnych obli-
czeń, których zapewne zabrakło przy opracowywaniu 
przepisów krajowych. Niniejszy artykuł nie podaje roz-
wiązania problemu adaptacji metody bilansów miesięcz-
nych, wskazuje tylko na jej ograniczenia i wyraża obawę 
co do poprawności jej stosowania w zaproponowanej 
w przepisach formie. 

THERMAL PERFORMANCE OF BUILDINGS -  
DISCUSSION OF ASSUMPTIONS 

Summary:   The paper presents description of the hourly 
method used for calculation of required energy usage for heating 
and cooling. The comparison of results of calculation was done 
with TRNSYS, Audytor OZC, hourly and seasonal method for 
seven buildings. 
 
Key words: energy use, energy performance of buildings. 
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