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ANALIZA GODZINOWEGO ALGORYTMU OBLICZANIA ROCZ-
NEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI Ę DO OGRZEWANIA I 

CHŁODZENIA BUDYNKU  

1. WSTEP 

Uchwalona 19 września 2007 roku ustawa o zmianie ustawy – Prawo Budowlane (Dz. 
U. nr 191, poz. 1373) wprowadza w Polsce od 1 stycznia 2009 roku obowiązek sporządza-
nia świadectwa energetycznych budynków i lokali oddawanych do uŜytkowania, sprzeda-
wanych i wynajmowanych nowym najemcom. Wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
2002/91/WE sprawie charakterystyki energetycznej budynków szczegółową formę i zakres 
świadectwa energetycznego mogą ustalić poszczególne państwa w dostosowaniu do swoich 
warunków, jednak w przyjętej krajowej metodyce powinny być spełnione ogólne wytyczne 
zawarte w Dyrektywie. Opublikowane w kwietniu projekty aktów prawnych dotyczą meto-
dyki obliczeń i formy świadectwa energetycznego. Proponuje się zastosowanie uproszczo-
nej metody godzinowej wg ISO EN 13790 dla budynków niemieszkalnych i mieszkalnych 
wyposaŜonych w instalację klimatyzacji. PoniŜej przedstawiona zostanie analiza wpływu 
wyboru modelu wewnętrznych zysków ciepła na obliczeniowe zapotrzebowanie na energię, 
dla róŜnych algorytmów obliczeniowych.  

2. OPIS ALGORYTMU OBLICZENIOWEGO 

Do obliczeń zapotrzebowania na energię uŜyteczną wykorzystano metodę godzinową. 
Zastosowany model matematyczny stanowi uproszczenie modeli dynamicznych systemów 
energetycznych w budynkach. Modelowanie w tej metodzie oparte jest na analogii do sieci 
elektrycznych. Wartości temperatury określane są w węzłach. Elementy i komponenty bu-
dynku tj. ściany zewnętrzne, podłogi, dach, stropy, okna, drzwi czy wewnętrzne systemy 
(np. wentylacji) charakteryzowane są przez opory (R) lub stanowią elementy magazynują-
ce energię (C). Schemat modelu obliczeniowego metody (5R1C) przedstawia rys. 1. Zasto-
sowano następujące oznaczenia: θe chwilowa temperatura powietrza zewnętrznego, θm 
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chwilowa średnia temperatura wewnątrz przegród zewnętrznych otaczających strefę, θs 
chwilowa średnia temperatura wszystkich powierzchni wewnętrznych przegród będących 
w bezpośrednim kontakcie z powietrzem w strefie, θair chwilowa temperatura powietrza 
wewnętrznego w strefie, θsup chwilowa temperatura powietrza wentylacyjnego dostarcza-
nego do strefy, Htr,op suma współczynników strat ciepła wszystkich przegród tworzących 
powłokę zewnętrzną otaczającą strefę, Htr,w suma współczynników strat ciepła wszystkich 
okien i drzwi w przegrodach zewnętrznych, Htr,is współczynnik sprzęŜenia cieplnego po-
między powietrzem wewnętrznym strefy a wszystkimi powierzchniami wewnętrznymi 
przegród otaczającymi strefę, Hve współczynnik zapotrzebowania na ciepło do podgrzania 
powietrza wentylacyjnego, Cm pojemność cieplna przegród otaczających strefę oraz Am 
efektywna pojemność cieplna przegrody. 

 
Rys. 1. Schemat modelu matematycznego 5R1C. 

Fig. 1. Diagram of  mathematic model 5R1C. 

Metoda umoŜliwia wyznaczenie godzinowych wartości mocy ogrzewczej lub chłodni-
czej ΦHC,nd dostarczanej bezpośrednio do wydzielonej strefy cieplnej budynku o regulowa-
nej wartości temperatury powietrza wewnętrznego. Przewiduje trzy rodzaje stref: w budyn-
kach jednostrefowych o regulowanej wartości temperatury powietrza wewnętrznego, w 
budynkach wielostrefowych o róŜnych wartościach regulowanej temperatury powietrza 
wewnętrznego w kaŜdej strefie, bez wzajemnego oddziaływania na siebie tych stref oraz w 
budynkach wielostrefowych o róŜnych wartościach regulowanej temperatury powietrza 
wewnętrznego w kaŜdej ze stref oraz z wzajemnym oddziaływaniem na siebie. 

W zaleŜności od geometrii przegród zewnętrznych stref budynku oraz ich budowy wy-
znacza się następujące współczynniki: strat ciepła przez przenikanie, strat ciepła na drodze 
przejmowania od powierzchni wewnętrznych przegród zewnętrznych, pojemności cieplnej 
przegród oraz ciepła niezbędnego do pogrzania powietrza wentylującego strefy. 

Obliczenia wykonuje się dla typowego roku meteorologicznego (8760 godzin) wyzna-
czonego dla stacji meteorologicznej najbliŜszej połoŜonej względem analizowanego bu-
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dynku. Na podstawie godzinowego bilansu energetycznego określa się chwilowe zapotrze-
bowanie na ciepło albo na chłód w poszczególnych strefach budynku. W obliczeniach 
uwzględnia się przenikanie ciepła przez nieprzezroczyste przegrody zewnętrzne uwzględ-
niając ich pojemność cieplną, przenikanie ciepła przez zewnętrze przegrody przezroczyste, 
ciepło pobierane lub oddawane przez powietrze wentylujące strefy, zyski ciepła od promie-
niowania 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 wykorzystania 
zysków. 

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW TESTOWYCH I PROFILI U śYTKO-
WANIA 

Do analizy opisywanego algorytmu wykorzystano obliczenia budynków testowych z 
piwnicą nieogrzewaną [2]. Obiekty te zostały wybrane na podstawie kilku kryteriów. Po 
pierwsze wybrano charakterystyczne oraz najczęściej występujące rodzaje budynków 
mieszkalnych. Dlatego teŜ jako testowe przyjęto: budynki wielokondygnacyjne wieloro-
dzinne, kilku kondygnacyjne wielorodzinne, jak i domki jednorodzinne piętrowe. Kolejnym 
kryterium wyboru był współczynnik kształtu budynku A/V, gdzie A jest sumą pól po-
wierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi), da-
chów i stropodachów, 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 kubaturą ogrzewanej części budynku, 
obliczoną zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad obliczania kubatury budynków, po-
większoną o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu uŜytkowym lub w piwnicy i 
pomniejszoną o kubaturę wydzielonych nieogrzewanych klatek schodowych, 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 (11 kondygnacji i 3 klatki schodowe). Rzutem 
budynku jest prostokąt o wymiarach 60 x 10 m. Wysokość budynku wynosi 30 m. W kaŜ-
dej klatce na kaŜdym piętrze znajdują się 3 mieszkania, w tym jedno mieszkanie o po-
wierzchni mniejszej niŜ 50 m2 i dwa o powierzchni większej niŜ 50 m2. Liczba mieszkań-
ców w kaŜdej klatce schodowej na kaŜdym piętrze wynosi 10 osób, w tym jedna rodzina 
dwuosobowa i dwie rodziny czteroosobowe z dziećmi. W kaŜdym mieszkaniu o po-
wierzchni poniŜej 50 m2 znajduje się widna kuchnia z kuchenką gazową, oraz łazienka. W 
kaŜdym mieszkaniu o powierzchni większej niŜ 50 m2 znajduje się widna kuchnia z ku-
chenką gazową oraz osobno łazienka i ubikacja. Współczynnik kształtu budynku A/V = 
0,38. 

Budynek „2” to budynek wielorodzinny (11 kondygnacji i 1 klatka schodowa). Rzutem 
budynku jest prostokąt o wymiarach 30 x 10 m. Wysokość budynku wynosi 30 m. Na kaŜ-
dym piętrze znajduje się 5 mieszkań, w tym dwa mieszkania o powierzchni mniejszej niŜ 
50 m2 i trzy o powierzchni większej niŜ 50 m2. Liczba mieszkańców na kaŜdym piętrze 
wynosi 16 osób, w tym dwie rodziny dwuosobowe i trzy rodziny czteroosobowe z dziećmi. 
W kaŜdym mieszkaniu o powierzchni poniŜej 50 m2 znajduje się widna kuchnia z kuchenką 
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gazową, oraz łazienka. W kaŜdym mieszkaniu o powierzchni większej niŜ 50 m2 znajduje 
się widna kuchnia z kuchenką gazową oraz osobno łazienka i ubikacja. Współczynnik 
kształtu budynku A/V = 0,42. 

Budynek „3” to budynek wielorodzinny (4 kondygnacje i 3 klatki schodowe). Rzutem 
budynku jest prostokąt o wymiarach 60 x 10 m. Wysokość budynku wynosi 11,1 m. W 
kaŜdej klatce na kaŜdym piętrze znajdują się 3 mieszkania, w tym jedno mieszkanie o po-
wierzchni mniejszej niŜ 50 m2 i dwa o powierzchni większej niŜ 50 m2. Liczba mieszkań-
ców w kaŜdej klatce oraz na kaŜdym piętrze wynosi 10 osób, w tym jedna rodzina dwuoso-
bowa i dwie rodziny czteroosobowe z dziećmi. W kaŜdym mieszkaniu o powierzchni poni-
Ŝej 50 m2 znajduje się widna kuchnia z kuchenką gazową, oraz łazienka. W kaŜdym miesz-
kaniu o powierzchni większej niŜ 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 (4 kondygnacje i 1 klatka schodowa). Rzutem 
budynku jest prostokąt o wymiarach 30 x 10 m. Wysokość budynku wynosi 11,1 m. Na 
kaŜdym piętrze znajduje się 5 mieszkań, w tym dwa mieszkania o powierzchni mniejszej 
niŜ 50 m2 i trzy o powierzchni większej niŜ 50 m2. Liczba mieszkańców na kaŜdym piętrze 
wynosi 16 osób, w tym dwie rodziny dwuosobowe i trzy rodziny czteroosobowe z dziećmi. 
W kaŜdym mieszkaniu o powierzchni poniŜej 50 m2 znajduje się widna kuchnia z kuchenką 
gazową, oraz łazienka. W kaŜdym mieszkaniu o powierzchni większej niŜ 50 m2 znajduje 
się widna kuchnia z kuchenką gazową oraz osobno łazienka i ubikacja. Współczynnik 
kształtu budynku A/V = 0,56. 

Budynek „5” jest budynkiem szeregowym (2 kondygnacje). Rzutem budynku jest pro-
stokąt o wymiarach 40 x 8 m. Wysokość budynku wynosi 5,7 m. W budynku znajdują się 4 
mieszkania, kaŜde o powierzchni większej niŜ 100 m2. W budynku mieszka 18 osób, w tym 
dwie rodziny pięcioosobowe z dziećmi i dwie rodziny czteroosobowe z dziećmi. W kaŜdym 
mieszkaniu znajduje się widna kuchnia z kuchenką gazową, dwie łazienki, osobna ubikacja 
oraz pomieszczenie pomocnicze (schowek). Współczynnik kształtu budynku A/V = 0,81. 

Budynek „6” to budynek typu bliźniak (2 kondygnacje). Rzutem budynku jest prostokąt 
o wymiarach 20 x 8 m. Wysokość budynku wynosi 5,7 m. W budynku znajdują się 2 
mieszkania kaŜde o powierzchni większej niŜ 100 m2. W budynku mieszka 10 osób, w tym 
dwie rodziny pięcioosobowe z dziećmi. W kaŜdym mieszkaniu znajduje się widna kuchnia 
z kuchenką gazową, dwie łazienki, osobna ubikacja oraz pomieszczenie pomocnicze 
(schowek). Współczynnik kształtu budynku A/V = 0,88. 

Budynek „7” to dom jednorodzinny (2 kondygnacje). Rzutem budynku jest prostokąt o 
wymiarach 10 x 8 m. Wysokość budynku wynosi 5,7 m. W budynku znajduje się 1 miesz-
kanie o powierzchni większej niŜ 100 m2. W budynku mieszka 5 osób tzn. jedna rodzina 
pięcioosobowa 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 zewnętrznych wynosi 0,5 m, nato-
miast grubość stropów i stropodachu to 0,3 m. Współczynniki przenikania ciepła przegród 
budowlanych są zbliŜone do maksymalnych dopuszczalnych wartości współczynników 
przenikania ciepła U [W·m-2·K-1] przy t>16°C w budynkach jednorodzinnych zawartych w 
„Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. W budynkach te-
stowych wnoszą one: współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej oraz stropoda-
chu 0,3 [W·m-2·K-1], współczynnik przenikania stropu nad nieogrzewaną piwnicą 0,6 [W·m-
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2·K-1], współczynnik przenikania podłogi na gruncie w piwnicy 0,5 [W·m-2·K-1], współ-
czynnik przenikania ściany przyległej do gruntu 0,58 [W·m-2·K-1]. Współczynnik przenika-
nia ciepła okna wynosi 2,6 [W·m-2·K-1]. Powierzchnię okien przyjęto jako maksymalną 
obliczoną według zaleŜności zawartej równieŜ w wymienionym rozporządzeniu. 

Budynki moŜna podzielić ze względu na czas uŜytkowania na uŜytkowane w sposób 
ciągły, skrócony oraz okresowy. Budynki mieszkalne zaliczono do pierwszej kategorii. 
Bytowe zyski ciepła w budynkach testowych podzielono na trzy rodzaje: od ludzi, od urzą-
dzeń elektrycznych oraz od oświetlenia elektrycznego. Dla wyŜej wymienionych kategorii 
zysków ciepła przyjęto profile uŜytkowania przedstawione w tablicy 1. 

Do obliczeń przyjęto bytowe zyski ciepła w odniesieniu do liczby osób, zainstalowanej 
mocy urządzeń elektrycznych oraz zainstalowanej mocy oświetlenia. Przeanalizowano 
równieŜ moŜliwość podania stałych jednostkowych wartości zysków ciepła odnoszących 
się do 1 m2 powierzchni o regulowanej temperaturze dla wszystkich testowanych budyn-
ków. 

T a b l i c a 1  

Profile uŜytkowania  

Rodzaj zysków ciepła Godziny uŜytkowania 

Od poniedziałku do piątku Sobota i niedziela 
od ludzi 16 h (od 0 do 10 i od 18 do 24) 24 h 

od urządzeń elektrycznych 5 h (od 7 do 9 i od 19 do 22) 15 h ( od 7 do 22) 
od oświetlenia elektrycznego 5 h (od 7 do 9 i od 19 do 22) 15 h ( od 7 do 22) 

4. PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZE Ń Z METODY GODZINOWEJ, BI-
LANSOWEJ, TRNSYS ORAZ AUDYTORA OZC 

Algorytm obliczeń metody godzinowej i bilansowej zaczerpnięto z normy ISO 13790. 
Uzyskane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi na podstawie symulacji za pomocą 
programu TRNSYS oraz wynikami uzyskanymi metodą bilansową zaimplementowaną w 
programie Audytor OZC. Pierwszy z nich jest przeznaczony do dynamicznej symulacji 
budynków, działania instalacji grzewczych, wentylacyjnych, systemów ciepłej wody uŜyt-
kowej, zwłaszcza tych wyposaŜonych w kolektory słoneczne. Natomiast drugi słuŜy do 
określania obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplną poszczególnych pomieszczeń 
w budynku, jak równieŜ całego budynku oraz do obliczania 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 zapotrze-
bowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3", PN-B-02025 "Obliczanie sezo-
nowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków mieszkalnych", PN-82/B-02402 
"Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach", PN-82/B-02403 "Temperatury 
obliczeniowe zewnętrzne".  

Wyniki obliczeń rocznego zapotrzebowania na energię uŜyteczną do ogrzewania przed-
stawiono 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 pomo-
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cy TRNSYS przy uwzględnieniu profili uŜytkowania i wskaźnika sezonowego zapotrzebo-
wania na energię do ogrzewania wykonanych metodą godzinową przy uwzględnieniu profi-
li uŜytkowania wewnętrzne zyski bytowe mają taką samą roczną wartość przy uwzględnie-
niu profili uŜytkowania jak wewnętrzne zyski bytowe wprowadzone do programu Audytor 
OZC. 
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Rys. 2. ZaleŜność wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania E od współ-

czynnika kształtu budynku A/V dla budynków z piwnicą nieogrzewaną 

Fig. 2. Seasonal energy demand for heating factor (E) depending on building shape A/V factor for 
building with non heated basement. 
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Rys. 3. ZaleŜność wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania E od współ-

czynnika kształtu budynku A/V dla budynków z piwnicą nieogrzewaną 

Fig. 3. Seasonal energy demand for heating factor (E) depending on building shape A/V factor  for 
building with non heated basement. 
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Rys. 4. ZaleŜność wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię do chłodzenia E od współ-

czynnika kształtu budynku A/V dla budynków z piwnicą nieogrzewaną 

Fig. 4. Seasonal energy demand for cooling indicator E depending on A/V indicator for building with 
non heated basement. 
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Rys. 5. ZaleŜność wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię do chłodzenia E od współ-

czynnika kształtu budynku A/V dla budynków z piwnicą nieogrzewaną 

Fig. 5. Seasonal energy demand for cooling indicator E depending on A/V indicator for building with 
non heated basement. 

5. WNIOSKI 

Wykresy przedstawione w punkcie 4 obrazują zaleŜność wskaźnika sezonowego zapo-
trzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia E w zaleŜności od współczynnika 
kształtu budynku A/V. Wartości uzyskane przy pomocy programu Audytor OZC, są w kaŜ-
dym z przypadków większe od uzyskiwanych metodą godzinową, metodą bilansową i przy 
pomocy programu TRNSYS oraz maksymalnej, wymaganej wartości Emax - przy takim 
samym A/V (rys. 2 i 3). W przypadku wyników uzyskanych przy pomocy wyŜej wymie-
nionych metod zapotrzebowanie energii do ogrzewania rośnie wraz ze wzrostem współ-
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czynnika kształtu budynku A/V rys 2. Dzieje się inaczej gdy zyski ciepła odnoszą się do 1 
m2 powierzchni o regulowanej temperaturze, a więc np. x W na m2, tak jak w rozporządze-
niu dotyczącym metody obliczeń przyjętym we Francji [3], linie na wykresach rys. 3 nie są 
monotoniczne. Uprawnia to do sformułowania wymagań w postaci zbliŜonej do obowiązu-
jących przepisów 

RozbieŜności w uzyskanych wartościach wynikają z przyjętej ilości energii potrzebnej 
do podgrzania powietrza wentylacyjnego jak równieŜ z właściwości dynamicznych budyn-
ku. Po przyjęciu braku akumulacyjności cieplnej przegród w metodzie godzinowej i pro-
gramie TRNSYS róŜnice pomiędzy wynikami uzyskiwanymi przy ich pomocy, a progra-
mem Audytor wynoszą od 1% do 11% (metoda godzinowa) i od 2 do 14% (TRNSYS). 
Wzrost niedokładności koresponduje ze wzrostem współczynnika kształtu budynku A/V. 

Obliczenia zapotrzebowania energii od chłodzenia przy zastosowaniu metody bilanso-
wej prowadzą do nieznacznie mniejszych wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowa-
nia na energię do chłodzenia w stosunku do metody godzinowej. 
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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono opis metody godzinowej obliczania zapotrzebowania energię do ogrzewa-
nia i chłodzenia. Uzyskane przy jej pomocy wyniki dla siedmiu budynków testowych porównano z 
uzyskanymi przy pomocy metody bilansowej, programu Audytor OZC oraz TRNSYS. 

Słowa kluczowe: zuŜycie energii, ocena energetyczna. 

A b s t r a c t  

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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