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METODA OCENY ZAPOTRZEBOWANIA 
NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA 
ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

Sposób użytkowania budynków mieszkalnych jest często inny niż zakładano w projekcie. Ma to 
znaczny wpływ na zużycie energii w budynku. W związku z tym w celu oceny zużycia energii z możliwie 
największą dokładnością, w normach europejskich zaleca się wykorzystywanie w procedurze oceny 
energetycznej istniejącego budynku informacji uzyskanych z pomiarów zużycia energii w budynku. 
Jednakże w Polsce w procedurze planowania działań termomodernizacyjnych brak jest do tej pory 
metody uwzględniającej wyniki takich pomiarów. W artykule opisano metodę oceny rzeczywistego 
zapotrzebowania na ciepło istniejącego budynku mieszkalnego na podstawie monitoringu dziennej 
dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku w ciągu 82 kolejnych dni w zimie 2004 r. Metoda służy 
przede wszystkim do oceny zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, ponieważ w polskich 
warunkach klimatycznych jest to główny składnik bilansu cieplnego budynku mieszkalnego. Oprócz 
dostawy ciepła do budynku monitoringiem objęto temperaturę zewnętrzną, zużycie ciepłej wody, 
jej temperaturę oraz temperaturę zimnej wody. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewa-
nia obiiczone według proponowanej metody jest bardzo zbliżone do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia budynku na tego rodzaju ciepło. 

1. Wprowadzenie 

W polsk ich warunkach k l imatycznych ciepło zużywane do og rzewan ia pomieszczeń 
s tanowi p o d s t a w o w ą pozyc ję w bi lansie energe tycznym budynku oraz w znaczący 
sposób wp ływa na koszty j ego eksploatacj i . Od dok ładnośc i oceny zużyc ia c iepła w bu-
dynku w stanie is tn ie jącym oraz identyf ikacj i g łównych sk ładn ików strat c iep ła za leży 
w dużej mierze, czy zakładane w projekcie termomodernizacj i efekty energetyczne i eko-
nomiczne zos taną osiągnięte. 

Zapo t rzebowan ie na ciepło do ogrzewan ia można określ ić dw iema me todami [1 ]: 
• na podstawie obl iczeń wykonywanych przy za łożeniu zno rma l i zowanych w a r u n k ó w 

uży tkowan ia budynku i k l imatu zewnęt rznego, 
• na podstawie pomiarów i lości c iepła rzeczywiśc ie dos tarczonego do instalacj i 

ogrzewcze j budynku . 

* dr inż. - adiunkt w Zakładzie Fizyki Cieplnej ITB 
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W ocenie energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych stosowana jest doty-
chczas pierwsza metoda [2]. Wynika to między innymi z faktu, że metoda ta została 
opracowana w okresie, kiedy budynki zasilane w ciepło z sieci ciepłowniczych, stano-
wiące najliczniejszą grupę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nie były powszech-
nie wyposażone w urządzenia do pomiaru ilości dostarczanego ciepła. Obecnie sytuacja 
uległa zmianie - ilość ciepła dostarczanego do budynku jest mierzona, co umożliwia 
zastosowanie w praktyce zaleceń podawanych w normach europejskich dotyczących 
zapotrzebowania na energię do ogrzewania [3, 4], według których powinno się oceniać 
zużycie energii w istniejącym budynku na podstawie zapisanych danych, rachunków za 
dostarczoną energię lub pomiarów. 

Rzeczywiste zużycie cierpła w istniejących budynkach różni się od przewidywanego 
z dwu powodów: 

1) innej niż zakładano w obliczeniach intensywności wentylacji pomieszczeń i tempe-
ratury wewnętrznej, 

2) przerw w dostawie ciepła z węzła ciepłowniczego do wszystkich pomieszczeń w bu-
dynku lub ich części, spowodowanych awariami w sieci ciepłowniczej lub instalacji 
wewnętrznej, albo zabiegami związanymi z konserwacją instalacji wewnętrznej, na 
przykład płukaniem instalacji. 

Przyczyny wymienione w pierwszym punkcie, które przede wszystkim kształtują 
rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania, należy brać pod uwagę w przypadku budynków 
wyposażonych w system indywidualnego rozliczania za ciepło zużyte do ogrzewania 
poszczególnych mieszkań oraz w rozwiązania techniczne umożliwiające oszczędzanie 
ciepła przez użytkowników mieszkań, takie jak okna charakteryzujące się dużą szczelnością 
na przenikanie powietrza, a więc umożliwiające zmniejszenie intensywności wentylacji do 
bardzo niskiego poziomu, oraz termostatyczne zawory grzejnikowe, dzięki którym można 
dostarczać ciepło do pomieszczenia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. 

Oszczędzanie ciepła przez ograniczenie intensywności wentylacji pomieszczeń jest 
obecnie stałą praktyką stosowaną w budynkach z indywidualnym rozliczaniem kosztów 
ogrzewania. Należy zaznaczyć, że mniejsze zużycie ciepła do ogrzewania mieszkania 
nie zawsze wynika z zamiaru obniżenia opłat eksploatacyjnych kosztem pogorszenia 
warunków zamieszkania, szczególnie jakości powietrza wewnętrznego. W części mie-
szkań liczba osób w nich zamieszkujących, zwłaszcza w starych budynkach wzniesionych 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, bywa niższa niż założona w obliczeniach. 
W takiej sytuacji ilość powietrza wentylacyjnego może być zmniejszona bez ryzyka pogor-
szenia jakości powietrza wewnętrznego. Również ograniczenie intensywności wentylacji 
w okresie nieobecności mieszkańców w mieszkaniu nie powoduje pogorszenia warun-
ków zamieszkania. Obniżanie temperatury wewnętrznej jest akceptowane w znacznie 
mniejszym stopniu niż ograniczanie wentylacji, a w dużej części mieszkań utrzymywana 
jest temperatura wewnętrzna wyższa od zakładanej w obliczeniach, kosztem ogranicze-
nia intensywności wentylacji. Obniżenie temperatury wewnętrznej najczęściej stosowa-
ne jest w mieszkaniach niezamieszkałych i w czasie dłuższej nieobecności mieszkań-
ców, na przykład podczas weekendu czy urlopu. 

Nieliczne do tej pory doświadczenia polskie [5] potwierdzają wyniki analiz zagranicz-
nych, według których dość rzadko udaje się uzyskać w rzeczywistości zakładane efekty 
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energetyczne, a nawet zwiększenie zużycia energii zamiast oszczędności, co zostało 
pokazane na rysunku 1 [6]. 

Rys. 1. Przewidywane i rzeczywiście osiągnięte oszczędności energetyczne w wyniku 
termomodernizacji budynku [6] 
Fig. 1. Anticipated and actual savings due to applying thermal retrofit measures [6] 

Wątpliwości budzą także dane dotyczące zużycia energii na cele ogrzewcze poda-
wane w polskiej literaturze technicznej. Według tych danych wskaźnik sezonowego 
zużycia energii na ogrzewanie w budynkach mieszkalnych w stanie przed termomoder-
nizacją kształtuje się w przedziale od do a oszczęd-
ności uzyskiwane w wyniku modernizacji instalacji ogrzewczej pozostają na poziomie 
10% [2], Tymczasem w budynku, w którym przeprowadzono monitoring energetyczny, 
wskaźnik zużycia energii na ogrzewanie po modernizacji instalacji ogrzewczej wyniósł 
zaledwie co wskazuje na fakt, że albo zużycie energii w budynku przed 
rozpoczęciem działań termomodernizacyjnych było mniejsze niż podają dane literaturo-
we, albo efekty modernizacji instalacji ogrzewczej są dużo większe niż się powszechnie 
zakłada (rys. 2). Należy przypuszczać, że podstawowym powodem zawyżenia zużycia 
energii na ogrzewanie budynku w stanie przed termomodernizacją jest przyjęcie w obli-
czeniach zapotrzebowania na tę energię zbyt dużej intensywności wentylacji pomiesz-
czeń budynku. 

Istnienie takich różnic potwierdza celowość opracowania metody oceny energetycznej 
budynku w stanie aktualnym, tzn. przed rozpoczęciem lub po zakończeniu działania 
termomodernizacyjnego, pierwszego lub kolejnego, na podstawie wyników pomiarów 
zużycia energii w budynku. 
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Rys. 2. Porównanie danych z literatury technicznej z danymi z monitoringu energetycznego budynku 
Fig. 2. The comparison of the data from technical repports to the data from the energy monitoring 
of the building 

2. Monitoring energetyczny budynku 

2.1. Cel, zasady oraz wyniki monitoringu energetycznego 

Monitoring energetyczny budynku polega na pomiarze i rejestracji wielkości fizycz-
nych, wykonywanych przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury i jednolitą metodą, 
pozwalających określić ilość energii elektrycznej, ciepła i/lub paliwa (gazu, oleju opało-
wego, węgla) dostarczanych do budynku w określonych przedziałach czasowych, 

Monitoring energetyczny przeprowadza się w celu: 
• określenia rzeczywistych, wynikających z zastosowanych rozwiązań technicznych 

oraz ze sposobu eksploatacji, potrzeb cieplnych budynku, tzn. zapotrzebowania na 
ciepło i moc cieplną, 

• dostarczenia danych do analizy energetycznej budynku, aby umożliwić identyfikację 
potencjalnych działań termomodernizacyjnych i ich efektów energetycznych. 

Do oceny rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku wystar-
czy wykonanie podstawowego monitoringu, obejmującego pomiary ilości ciepła dostar-
czanego do budynku w zależności od temperatury zewnętrznej, natomiast do określenia 
potencjalnych oszczędności energetycznych konieczne jest przeprowadzenie szczegó-
łowego monitoringu energetycznego, obejmującego także pomiary ilości energii elektry-
cznej i gazu dostarczanych do budynku oraz temperatury wewnętrznej. 

Pomiary ilości energii dostarczanej do budynku - wykonuje się w kolejnych 
przedziałach czasowych - o długości od 1 godz. w przypadku automatycznej 
rejestracji ilości dostarczonej energii do 1 tygodnia w przypadku ręcznego zapisywania 
odczytów z liczników. W takich samych przedziałach czasowych. określa się wartości 
średniej temperatury zewnętrznej. Monitoring dostarczonej energii należy prowadzić 
w okresie kilku miesięcy (co najmniej dwóch). Wyniki monitoringu energetycznego w od-

18 



niesieniu do jednego rodzaju energii, na przykład energii cieplnej, przedstawia się w po-
staci zależności średniej mocy dostarczanej do budynku, obliczanej z zależności 

(1) 

o średniej temperaturze zewnętrznej w okresie pomiarowym (rys. 3). Wykres 
zależności nazywany jest energetyczną sygnaturą budynku [1], [8]. Zgodnie 
z postanowieniami Dyrektywy EPBD [9] jakość energetyczną budynku mieszkalnego 
charakteryzuje ilość energii dostarczanej do niego na cele ogrzewania i podgrzewania 
wody. W związku z tym wykres energetycznej sygnatury budynku składa się z dwu części 
- prostej o nachyleniu reprezentującej moc potrzebną do ogrzewania budynku i podgrze-
wania wody w czasie sezonu ogrzewczego, oraz prostej równoległej do osi temperatury, 
przedstawiającej moc wymaganą do podgrzania wody poza sezonem ogrzewczym. Obie 
proste łączą się w punkcie określonym przez graniczną temperaturę zewnętrzną día 
ogrzewania -

Aproksymacja wyników monitoringu liniami prostymi jest przybliżeniem, ponieważ 
w bilansie cieplnym budynku występują składniki nie będące w liniowej zależności od 
temperatury zewnętrznej, takie jak: 

• zyski ciepła od nasłonecznienia, 
• intensywność wentylacji mieszkań. 
W związku z tym liniowa zależność mocy cieplnej od temperatury zewnętrznej 

pojawia się w przypadku budynków charakteryzujących się stałą wielkością wewnętrz-
nych zysków ciepła, małym udziałem zysków od promieniowania słonecznego oraz 
stałym strumieniem powietrza wentylacyjnego. Warunki te są spełnione w budynkach 
wyposażonych w instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej, zlokalizowanych na 
obszarach o zimnym klimacie, na przykład w krajach skandynawskich. 

(2) 
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Rys. 3. Ocena zapotrzebowa-
nia na moc cieplną dostarcza-

ną do budynku na potrzeby 
ogrzewania i podgrzewania 

wody na podstawie pomiarów 
ciepła dostarczonego 

do budynku [9] 
Fig. 3. The assessment 

of the heat load demand 
for heating and domestic hot 

water on the basis of the me-
tered amount of heat delivered 

to the building [9] 

Zapotrzebowanie na moc cieplną dostarczaną do budynku w okresie ogrzewczym, 
tzn. gdy jest równe 



a zapotrzebowanie na ciepło w całym okresie sezonu ogrzewczego lub jego części 
wynosi 

g d z i e : - moc cieplna odpowiadająca 
- nachylenie prostej charakteryzującej zależność mocy od temperatury 

zewnętrznej, kW/K, 
- średnia temperatura zewnętrzna w okresie 
- czas, h. 

2.2. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w budynku 
przyłączonym do sieci ciepłowniczej 

W budynkach mieszkalnych przyłączonych do sieci ciepłowniczej ciepło dostarczane 
do budynku jest zużywane do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Ze względu 
na to, że cena ciepła i mocy cieplnej dostarczanych z sieci ciepłowniczej jest taka sama, 
niezależnie od tego, do jakiego celu ciepło to jest wykorzystywane, do rozliczenia 
kosztów dostawy ciepła z przedsiębiorstwem ciepłowniczym wystarczy zliczanie całko-
witej ilości ciepła dostarczanego do budynku. W związku z tym w typowym węźle 
ciepłowniczym dostosowanym do pomiaru ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej 
jest instalowany jeden ciepłomierz główny zliczający ilość ciepła dostarczanego do 
budynku i wodomierz zliczający zużycie ciepłej wody, których wskazania służą do 
rozliczeń między administracją budynku a użytkownikami mieszkań. W nowych budyn-
kach mieszkalnych jest wymagane zainstalowanie oddzielnego ciepłomierza do pomiaru 
ilości ciepła zużywanego do podgrzewania wody [10], 

Zużycie ciepła na ogrzewanie budynku i w dowolnym przedziale czasowym 
między dwoma odczytami ilości ciepła na ciepłomierzu i ilości wody na wodomierzu 
ciepłej wody - oblicza się z zależności 

g d z i e : - ilość ciepła dostarczonego do budynku w przedziale czasowym 
- ilość wody podgrzanej jw., 
- średnia temperatura ciepłej wody jw., 
- średnia temperatura wody zimnej dostarczanej do budynku z sieci 

wodociągowej jw., 
- gęstość wody odpowiadająca średniej temperaturze wody w wymienni-

ku ciepła, 
- ciepło właściwe wody w warunkach jw. 

Należy zaznaczyć, że tak obliczone ciepło na ogrzewanie budynku obejmuje nie tylko 
ciepło przekazane do środowiska wewnętrznego przez instalacje ogrzewczą, lecz także 
zyski ciepła od instalacji cyrkulacji ciepłej wody. 

W przypadku gdy z węzła ciepłowniczego ciepło dostarczane jest na cele technolo-
giczne lub do ogrzewania przyległego budynku, a zużycie tego ciepła jest zliczane przez 

(3) 

(4) 
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pomocniczy ciepłomierz, lub gdy instalacja ciepłej wody w budynku podzielona jest na 
dwie strefy, zależność (4) staje się bardziej złożona, tym niemniej zasada określania 
ilości ciepła zużywanego do ogrzewania nie ulega zmianie. 

Wielkości oraz zależą od temperatury zewnętrznej, natomiast temperatura 
zależy od jakości regulacji ciepłej wody w wymienniku II stopnia c.w. Zużycie ciepłej 
wody jest kształtowane przez użytkowników mieszkań. 

Obliczenia mocy cieplnej do ogrzewania budynku w funkcji temperatury zewnętrznej 
wykonuje się stosując wzór f 1 ), w którym zamiast. podstawia się W przypadku 
silnej korelacji między mocą cieplną a temperaturą zewnętrzną zapotrzebowanie na 
ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie ogrzewczym oblicza się według wzoru 
(3). Przy braku liniowej korelacji między wymienionymi wielkościami proponuje się 
modyfikację metody obliczeniowej polegającej na obliczaniu zapotrzebowania na ciepło 
do ogrzewania w poszczególnych miesiącach sezonu ogrzewczego, przy przyjęciu do 
obliczeń średnich miesięcznych wartości temperatury zewnętrznej zgodnie z normą 
[11 ], a następnie na sumowaniu uzyskanych wyników dla całego sezonu ogrzewczego, 
stosując wzór 

(5) 

g d z i e : - moc cieplna instalacji centralnego ogrzewania odpowiadająca średniej 
temperaturze zewnętrznej w miesiącu sezonu ogrzewczego 

- liczba dni w miesiącu sezonu ogrzewczego uwzględniana w obli-
czeniach sezonowego zapotrzebowania na ciepło. 

Metodę tę zaleca się stosować również w przypadkach, kiedy występuje liniowa 
korelacja między mocą cieplną a temperaturą zewnętrzną, ponieważ w Polsce brak jest 
dokumentu krajowego określającego explicite długość sezonu ogrzewczego i średnią 
temperaturę zewnętrzną w tym okresie w odniesieniu do poszczególnych miast lub 
regionów (PN-66/B-021419 [12], na podstawie której wielkości te można było określić, 
została unieważniona wiele lat temu}. 

3. Przykład zastosowania metody 

3.1. Opis obiektu 

Monitoring energetyczny przeprowadzono w zlokalizowanym w Warszawie 18-piętro-
wym budynku mieszkalnym oddanym do użytkowania w 1973 r. Budynek ten został 
wykonany w technologii monolitycznej żelbetowej, a jego łączna kubatura wynosi 28500m3. 
Budynek jest zasilany w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, a ilość ciepła dostarcza-
nego do węzła ciepłowniczego jest zliczana przez główny ciepłomierz. Węzeł ciepłow-
niczy budynku zasila w ciepło instalację ogrzewczą usytuowanego obok pawilonu 
handlowego. Nie ma to wpływu na dokładność określenia dostawy ciepła do analizowa-
nego budynku, ponieważ na przyłączu instalacji ogrzewczej pawilonu zainstalowany jest 
dodatkowy ciepłomierz (tzw. odlicznik ciepła), zliczający ilość ciepła dostarczoną do 
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pawilonu. Ze względu na wysokość budynku instalacje ogrzewcza i wodociągowa 
zostały podzielone na dwie strefy. 

Na r ysunku 4 p o k a z a n o rzut t ypowe j kondygnac j i w do lne j częśc i b u d y n k u , a na 
r ysunku 5 w idok zachodnie j ściany budynku. 



O wyborze tego budynku do oceny energetyczne j na podstawie moni tor ingu zużyc ia 
c iep ła na ogrzewan ie zdecydowa ł fakt, że od 1995 r. czyli od czasu zmiany tary fy 
ryczał towej opłaty z a ciepło na dwucz łonową, były w n im p rowadzone rejestracja i anal izy 
dos tawy c iep ła z sieci c iep łowniczej - na podstawie comies ięcznych odczy tów w s k a z a ń 
c iep łomierzy, oraz istniała dokumentac ja do tycząca poszczegó lnych e tapów te rmo-
modern izac j i budynku (tabl. 1) [13]. Z tabl icy wynika, że p rowadzona e tapami t e rmo-
modern izac ja budynku przynios ła efekty energetyczne, na przyk ład można obi lczyć, że 
rzeczywis te oszczędnośc i energetyczne uzyskane dzięki doc iep len iu e lewacj i E, W i S 
wyn ios ły 24%. 

Tabtica 1. Zestawienie danych dotyczących zużycia ciepła na ogrzewanie oraz wykonanych prac 
termomodernizacyjnych w analizowanym budynku w latach 1994-2005 [13] 
Table 1. Specification of data concerning heat use for heating and executed retrofit operations in 
the analyzed building from 1994 to 2005 [13] 

Opis działań 
termoizolacyjnych 

Opis działań 
termoizolacyjnych 

1994/1995 3,5 - -

zainstalowanie regulatora 
pogodowego i modernizacja 
instalacji c.o. 

1995/1996 0,1 241 4010,1 zainstalowanie regulatora 
różnicy ciśnienia 

1996/1997 2,2 244 3759,5 zmiana nastawy ww. regulatora 

1997/1998 3,4 221 2727,2* wymiana ciepłomierza 

1998/1999 2,3 251 3590,7 lato 1998: wykonanie 
dccieplenia elewacji N 

1999/2000 3,9 249 3154,8 rozpoczęcie indywidualnej 
wymiany okien** 

2000/2001 4,0 240 2632,5 lato 2000: wykonanie 
docieplenia pozostałych elewacji 

2001/2002 3,6 230 2541,6 
wymiana cieczowych 
podzielników kosztów 
na elektroniczne 

2002/2003 0,9 225 2837,4 zmniejszenie zamówionej mocy 
do ogrzewania o 10% 

2003/2004 2,6 244 2597,3 modyfikacja systemu rozliczeń 
za ciepło 

2004/2005 3,2 224 2437,2 -

W okresie 9 XI 1 1 9 9 7 - 5 II 1998 brak ciepłomierza i możliwości zliczania zużytego ciepła 
Wymiana okien i zabudowa loggii jest realizowana indywidualnie przez mieszkańców 
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3.2. Przebieg monitoringu 

Monitoring energetyczny budynku przeprowadzono od 4 II do 23 IV 2004 r., kiedy po 
raz pierwszy wyłączono dopływ ciepła do instalacji centralnego ogrzewania. Polegał on 
na codziennych odczytach wskazań ciepłomierza głównego i ciepłomierza pawilonu 
handlowego, wodomierzy w instalacji ciepłej wody obu stref budynku oraz temperatury 
wody wodociągowej dopływającej do budynku. 

Ilość ciepła dostarczoną do budynku w przedziale czasowym między dwoma 
odczytami obliczano z zależności 

( 6 ) 

- ilość ciepła dostarczona do budynku w przedziale czasowym między 
dwoma odczytami wskazania ciepłomierza głównego, 

- ilość ciepła dostarczanego do pawilonu w tym samym przedziale cza-
sowym, 

- ilość ciepłej wody zużytej w I strefie budynku, jw., 
- ilość ciepłej wody zużytej w II strefie budynku, jw., 
- średnia temperatura ciepłej wody dostarczanej do I strefy budynku, 
- jw., do II strefy budynku, 
- temperatura wody w sieci wodociągowej w danym przedziale czaso-

wym, 
- gęstość wody odpowiadająca średniej temperaturze wody w wymienni-

ku ciepła, 
- ciepło właściwe wody w warunkach jw. 

Na rysunku 6 pokazano ilości ciepła dostarczanego do budynku na cele co. w każdym 
z 75 okresów pomiarowych monitoringu. 

W okresach 28 i 29 monitoringu wystąpiła przerwa w dostawie ciepła do budynku, 
spowodowana awarią sieci ciepłowniczej, a okres 65 obejmuje 5 kolejnych dni: od piątku 
poprzedzającego Święta Wielkanocne do wtorku. 

Oprócz dostawy ciepła monitoringiem objęto: 
1) temperaturę zewnętrzną, która była mierzona i rejestrowana z krokiem 15-minuto-

wym przy zastosowaniu termoigrometru z rejestracją danych (data loggera), 
2) temperaturę wewnętrzną w największym pokoju w jednym mieszkaniu, mierzoną i re-

jestrowaną jw., 
3) temperaturę powietrza na obudowanej loggii, mierzoną i rejestrowaną jw., 
4) temperaturę wewnętrzną w największym pokoju w wybranych mieszkaniach, którą 

mierzono i zapisywano trzy razy dziennie, 
5) zużycie energii elektrycznej w budynku według wskazań liczników w okresach 

miesięcznych. 
Do wyznaczenia zależności mocy cieplnej dostarczanej do instalacji ogrzewczej 

budynku od temperatury zewnętrznej wystarczy pomiar temperatury zewnętrznej. Po-
miary pozostałych wielkości wykorzystuje się w analizie składników bilansu cieplnego 
budynku służącej do oceny efektywności energetycznej poszczególnych działań termo-
modernizacyjnych. 
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3.3. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 
na podstawie monitoringu 

Na podstawie obliczonych według zależności (6) ilości ciepła dostarczanego do 
budynku w poszczególnych przedziałach czasowych, stosując wzór (1), określono 
wartości zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynku odpowiadające 
poszczególnym okresom pomiarowym i średnim wartościom temperatury zewnętrznej 
w tych okresach. Zastosowano aproksymację uzyskanych wartości równaniami liniowym 
i wielomianem drugiego stopnia (tabl. 2 i rys. 7). Wartości współczynnika korelacji danych 
pomiarowych z równaniem opisującym zależność w obydwu przypadkach są bardzo 
zbliżone. Przy zastosowaniu do aproksymacji wielomianów wyższych stopni osiąga się 
bardzo niewielką poprawę współczynnika korelacji (np. do 0,9535 w przypadku wielo-
mianu czwartego stopnia). Wynika z tego, że w analizowanym budynku wpływ składni-
ków bilansu cieplnego budynku niezależnych w sposób liniowy od temperatury zewnę-
trznej, tzn. zysków ciepła od nasłonecznienia i straty ciepła na ogrzanie powietrza 
wentylacyjnego, na wielkość tego zapotrzebowania wzajemnie się równoważy. 

Tablica 2. Wzory podające zależności mocy cieplnej do ogrzewania budynku od temperatury 
zewnętrznej 
Table 2. Equations giving relations between heat load for heating and external temperature 

W tablicy 3 zestawiono wartości zapotrzebowania na ciepło w standardowym sezonie 
ogrzewczym, obliczone na podstawie liniowej zależności mocy cieplnej od temperatury 
zewnętrznej oraz równania (5). 



Tablica 3. Wyniki obliczeń zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie 
ogrzewczym uzyskane przy zastosowaniu liniowej aproksymacji zależności mocy cieplnej do 
ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej 
Table 3. Results ot calculations of the heat demand for heating in the conventional heating period 
received by applying the linear relation between heat load for heating and external temperature 

Okres 
obliczeniowy 

Średnia temperatura 
zewnętrzna* Liczba dni 

Zapotrzebowanie 
na ciepło Okres 

obliczeniowy 
°C 

Liczba dni 

GJ 

Wrzesień 13,2 5 26,5 

Październik 8,4 31 273,0 

Listopad 3,3 30 375,7 

Grudzień -0 ,8 31 481,0 

Styczeń -3 ,4 31 539,7 

Luty -2 ,6 28 471,2 

Marzec 1,4 31 431,2 
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Okres 
obliczeniowy 

Średnia temperatura 
zewnętrzna* Liczba dni 

Zapotrzebowanie 
na ciepło Okres 

obliczeniowy 
°C 

Liczba dni 

GJ 

Kwiecień 7,5 30 283,9 

Maj 12,9 5 27,6 

Razem sezon 
ogrzewczy - 225 2909,8 

* wg PN-B-02025:2001 [11] 

3.4. Porównanie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym 
okresie ogrzewczym ze średnim zużyciem w kilku koiejnych latach 

Od 2000 r. w budynku nie były prowadzane prace termomodernizacyjne zmieniające 
w sposób istotny jego charakterystykę cieplną. W związku z tym możiiwe jest przepro-
wadzenie oceny zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania na podstawie ilości ciepła 
zużytego na ogrzewanie budynku, mierzonego w pięciu kolejnych sezonach ogrzew-
czych (tabl. 1). Ta metoda oceny polega na obliczeniu średniego zużycia ciepła na 
ogrzewanie w kolejnych latach oraz przedziału ufności tej wartości 

(7) 

gdzie: 

(8) 

- odchylenie standardowe zmierzonych wartości sezonowej dosta-
wy ciepła 

- liczba sezonów ogrzewczych uwzględnionych w ocenie, 
- współczynnik Studenta dla poziomu ufności i przyjętej w normie 

[1] liczbie stopni swobody 
Wynik obliczeń wykonanych na podstawie danych z tablicy 1 w odniesieniu do 

sezonów ogrzewczych od 2000/2001 do 20004/2005 jest następujący: 

Wartość jest znacznie niższa od sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania uzyskanego przy zastosowaniu omawianej w artykule metody. Przyczyną 
powstania tej różnicy jest inny sposób pomiaru ilości ciepła do ogrzewania budynku 
przyjęty w obu metodach. W tablicy 1 podano ilość ciepła dostarczaną do instalacji c.o., 
natomiast z zależności (6) oblicza się ilość ciepła dostarczoną do instalacji c.o. powię-
kszoną o straty ciepła instalacji cyrkulacyjnej c.w., które są wykorzystywane do ogrze-
wania pomieszczeń w budynku. Z dodatkowych obliczeń wynika, że średnia wartość 
tych strat w analizowanych sezonach ogrzewczych wynosiła 290 GJ. 

27 



Po dodaniu tej wielkości do otrzymuje się 

czyli wynik bardzo zbliżony do oszacowania podanego w tablicy 3, co świadczy o dobrej 
zgodności obydwu metod obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 
na podstawie danych uzyskanych z pomiarów. 

4. Podsumowanie 

Opracowano metodę określania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrze-
wania budynku w jego aktualnym stanie, opartą na monitoringu temperatury zewnętrznej 
oraz dostawy do budynku ciepła i zimnej wody w krótkich przedziałach czasowych, przez 
okres co najmniej 2 miesięcy. Krótki czas monitoringu jest istotną zaletą tej metody, 
ponieważ już w następnym sezonie ogrzewczym można ocenić energetyczne efekty 
działań termomodernizacyjnych przeprowadzonych w okresie letnim, poprzedzającym 
ten sezon, podczas gdy ocenę energetyczną na podstawie rocznego zużycia energii 
można przeprowadzić, jeśli dysponuje się wartościami zużycia energii w budynku przez 
co najmniej cztery kolejne lata lub sezony ogrzewcze, jeżeli w tym czasie charakterystyka 
energetyczna budynku nie uległa zmianie, czyli nie były prowadzone żadne działania 
termomodernizacyjne. Warunkiem zastosowania omawianej metody jest możliwość 
dokładnego pomiaru dostarczanego ciepła lub energii (np. gazu) w wybranych przedzia-
łach czasowych i z tego powodu przeznaczona jest ona dla budynków zasilanych w ciepło 
z sieci - ciepłowniczych, gazowych, elektrycznych. 

Metodę tę można stosować do certyfikacji energetycznej budynków, szczególnie 
w przypadkach, kiedy: 

* nie są znane charakterystyki cieplne poszczególnych elementów obudowy budynku 
- głównie okien wymienianych indywidualnie przez mieszkańców, 

• sposób użytkowania budynku, na przykład z powodu mniejszej liczby mieszkańców 
przypadających na jedno mieszkanie, różni się od przyjmowanego w obliczeniach 
zapotrzebowania na ciepło. 
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METHOD OF ASSESSMENT OF ENERGY DEMAND FOR HEATING 
IN EXISTING RESIDENTIAL BUILDINGS 

Summary 

The actual use of residential buildings is often different than anticipated in the building project 
This situation considerably affects the actual use of energy in building. So, in the aim to assess the 
energy use as accurately as practicable, in European Standards it is recommended to apply in 
assessment procedure the information taken from measured data concerning energy consumption. 
However, in Poland there is no method combining measured data to the procedure of planning 
retrofit operations for building. The paper describes method of assessment the actual heat demand 
of the existing residential building on the basis of monitoring the daily heat delivery to the building 
from a district heating system recorded by 82 consecutive days in winter 2004. The method is 
oriented to assess the heat demand tor heating, because in Polish climatic conditions it is the biggest 
element in the energy balance of each residential building. Besides the heat delivery to the building, 
monitoring included the external temperature, quantity of hot water, its temperature and the 
temperature of cold water. The seasonal demand of heat for heating for the whole heating season 
calculated on the basis of the results of energy monitoring is very similar to the actual heat 
consumption of the building for heating. 

Praca wpłynęła do Redakcji 4 VII 2005 
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