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Streszczenie 

W pierwszej części artykuł przedstawia model mieszkania (segmentu budynku wielorodzinnego) 

stworzony w programie TRNYSY. Modelowane są konstrukcje przegród, zacienienie przez pozostała część 

budynku, działanie instalacji HVAC oraz, zróżnicowany w ramach tygodnia, profil użytkowania lokalu. 

Profil użytkowania zawiera częściowo stochastyczny algorytm regulacji oknami, a także inne algorytmy 

działające w funkcji zmiennych parametrów klimatycznych wewnętrznych i zewnętrznych. W drugiej 

części artykułu zaprezentowano wyniki symulacji przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu. 

Symulacje miały na celu porównanie parametrów komfortu cieplnego i zapotrzebowania na energię dla 

dwóch rozwiązań wentylacji mieszkania: naturalnej i mechanicznej. Analizę wyników przeprowadzono w 

oparciu o obwiązujące normy dotyczące komfortu cieplnego w budynkach z wentylacją naturalną i 

mechaniczną: PN-EN ISO 7730:2006 i PN-EN 15251:2012. 

Abstract 

The paper consists of two parts. The first describes model of dwelling (part of multi-family building): 

construction, shading, operation of HVAC and profile of user behaviour. Profile of user behaviour is 

variable over the week and contains semi-stochastic algorithm of window control and other algorithm 

based on indoor and outdoor climate parameters. The second part is presentation of results of 

simulations. Two variants of dwelling, with natural and mechanical ventilation, are simulated to analyze 

thermal comfort parameters an energy demand. Thermal comfort parameters are interpreted on the 

basis of standards: PN-EN ISO 7730:2006 and PN-EN 15251:2012. 

 

Oznaczenia 

a -. Współczynnik infiltracji powietrza [m3/hmdaPa2/3], 

A –  powierzchnia podłogi strefy [m2], 

Cp - współczynnik aerodynamiczny opisujący wpływ ciśnienia wiatru na dany punkt na 

powierzchni bryły budynku [-], 
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Cs  –  masowy strumień przepływu powietrza o gęstości 1.204 kg/m3 przez otwór lub szczelinę 

przy różnicy ciśnień, między dwiema stronami, 1 Pa [kg/s], 

m  -  masowy strumień przepływu [kg/s], 

n -  wykładnik różnicy ciśnień z równania na strumień przepływu [-], 

n50  -  przepuszczalność powietrzna powłoki zewnętrznej wyrażona jako strumień objętości 

powietrza odniesiony do objętości wewnętrznej pomieszczenia, przy różnicy ciśnień 50 Pa [1/h], 

V  –  kubatura strefy [m3], 

Wstęp 

Symulacje energetyczne stają się powoli ważnym narzędziem, które jest wykorzystywane zarówno przez 

projektantów do koncepcyjnego projektowania budynków jak i użytkowników lub zarządców do 

optymalnej ich eksploatacji. Jak zauważono w [1], lata badań nad symulacjami energetycznymi 

budynków doprowadziły do trzeźwego spojrzenia na możliwości tego narzędzia, jego zalety i 

ograniczenia. Można stwierdzić [1], że przeprowadzanie symulacji wydajności energetycznej budynków 

stało się nowym rzemiosłem, nową dziedziną nauki, której uprawianie wymaga odpowiedniej wiedzy i 

umiejętności. 

Dla celów analizy energetycznej budynków i ich wewnętrznego komfortu termicznego można stosować 

szeroką gamę narzędzi symulacyjnych różniących się między sobą poziomem szczegółowości 

rozpatrywania danego zagadnienia. Z jednej strony możliwe jest badanie czasoprzestrzeni użytkowej pod 

kątem prędkości powietrza, rozkładu temperatur czy asymetrii promieniowania przy użyciu 

wyrafinowanych metod CFD, z drugiej zaś strony, korzystając z obliczeń bilansowych w warunkach 

ustalonych, można szybko oszacować zużycie energii przez budynek dla żądanej temperatury 

wewnętrznej pomieszczeń. W niniejszym artykule wykorzystano podejście pośrednie, zwane 

wielostrefowym modelem budynku. Umożliwia ono dość szczegółową analizę zużycia energii przez 

budynek oraz obserwację następujących parametrów komfortu termicznego: temperatury operatywnej 

pomieszczeń, wilgotności powietrza oraz przepływów powietrza, a także przybliżone obliczenia 

parametrów PMV oraz PPD. 

Każda symulacja budynku wymaga pewnych założeń. Jednym z najważniejszych założeń jest profil 

użytkowania budynku [2]. Niewłaściwe zamodelowanie tego elementu wejściowego jest jednym z 

głównych powodów różnic pomiędzy wynikami symulacji energetycznej a rzeczywistą wydajnością 

budynku (zużycie energii i komfort) [3]. Profile użytkowania mogą mieć charakter deterministyczny i 

stochastyczny. Im bardziej ogólne zagadnienie jest rozważane tym bardziej należy oprzeć się na profilach 

stochastycznych, które czynią model odpornym na losowość profili użytkowania (w pewnych określonych 

ramach) w czasie jego eksploatacji. Często w przypadku braku szczegółowych i pewnych danych 

dotyczących profilu użytkowania budynku praktykuje się korzystanie z danych statystycznych 

dotyczących budżetu czasu ludności, szczególnie w przypadku budynków mieszkalnych. Ostatnie badania 

dotyczące budżetu czasu przeprowadzone w Polsce w latach 2003-2004 [4], zostały wykorzystane w 

niniejszej pracy. 



Wykorzystane programy [5,6,7] 

Do obliczeń został wykorzystane dwa sprzężone programy: Trnsys i Comis. Pierwszy działa w oparciu o 

połączoną sieć tzw. typów czy modułów, które stanowią osobne modele urządzeń, zjawisk lub generują 

jakieś funkcje. Budynek i jego wewnętrzne oraz zewnętrzne obliczenia cieplne stanowią w niniejszej 

pracy główny moduł (Typ 56), kolejne moduły to m. in. profile użytkowania, dane pogodowe, 

wentylatory itd. Każdy typ wymaga zdefiniowania parametrów i wejść, a generuje wyjścia. Parametry 

pozostają stałe w trakcie symulacji, z kolei wejścia mogą być: stałe, zmienne wg jakiegoś wzoru lub 

zależne od wyjść modułów. Drugi program wykorzystano w postaci podprogramu Trnsysa – TRNFlow. 

TRNFlow jest wtyczką do modułu Typ 56, która integruje ten moduł (odpowiedzialny za cieplne 

obliczenia budynku) z programem Comis, który przeprowadza obliczenia międzystrefowych przepływów 

powietrza. 

Na (Rys. 1) przedstawiono schematycznie wymianę informacji podczas obliczeń symulacyjnych między 

TRNFlowem a Typem 56. 

 

Rys. 1. Wymiana informacji w module Typ 56 w wersji rozwiniętej o wtyczkę TRNFlow [6]. 

Dane pogodowe, jakimi dysponuje Trnsys, są godzinowe, ale z uwagi na profil użytkowania (opisany 

poniżej), analizę wentylacji naturalnej (otwieranie okien) oraz założoną dokładność wyników, symulację 

przeprowadzono z 10-minutowym krokiem czasowym. 

Przy obliczeniach współczynników Cp korzystano również z programu CpCalc+ [8]. 

Symulowany obiekt i jego model 



W artykule przedstawiono sposób i wyniki symulacyjnego badania energochłonności oraz oceny (komfort 

cieplny) systemu wentylacji w wybranym mieszkaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Model mieszkania przedstawiono na (Rys. 2). Mieszkanie jest usytuowane na drugiej kondygnacji 

budynku wielorodzinnego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Folwarcznej 14, wybudowanego w latach 

2000-2001. W tablicy 1 zestawiono parametry stref, na jakie podzielono bryłę mieszkania. Korzystając z 

opisu technicznego budynku wprowadzono do modelu konstrukcję przegród. Dla przegród graniczących z 

innymi mieszkaniami przyjęto adiabatyczny warunek brzegowy, z wyjątkiem ściany łazienki, dla której 

zadano jako temperaturę zewnętrzną, wewnętrzną temperaturę ściany sypialni z poprzedniego kroku 

czasowego. Dla ścian graniczących z klatką schodową przyjęto temperaturę klatki zmienną w funkcji 

temperatury zewnętrznej. Zależność liniową temperatury klatki od temperatury zewnętrznej 

oszacowano na podstawie pomiarów wykonanych na klatce w minionym roku akademickim [9]. W 

modelu uwzględniono również zacienienie spowodowane bryłą całego budynku wielorodzinnego. Aby 

uwzględnić buforowanie ciepła i wilgoci przez pomieszczenia i ich zawartość (np. meble) założono, że 

pojemność cieplna stref jest pięć razy większa niż pojemność cieplna samego powietrza strefy, a 

pojemność wilgotnościowa dwukrotnie większa. 

 



 

Rys. 2. Analizowane mieszkanie. 

Tablica 1. Strefy mieszkania 

Strefa Przeznaczenie A V 

LIVING (L) 
pokój dzienny/sypialnia 

rodziców 17.99 46.05 

KITCHEN (K) kuchnia z jadalnią 8.11 20.76 

HALL (H) przedpokój 3.67 9.40 

BATH (B) łazienka z toaletą 3.63 9.29 

SLEEPING (S) sypialnia/pokój dziecięcy 11.71 29.98 

 

Warianty wentylacji 

Budynek analizowano w dwóch wariantach, przy zastosowaniu następujących rodzajów wentylacji: 

a. Naturalna: dopływ świeżego powietrza zapewniony jest przez regulowane otwory okienne i 

drzwiowe, higrosterowalne nawiewniki przyokienne [10] znajdujące się w L i S oraz przez nieszczelności 

w przegrodach. Założono, że powietrze zużyte odpływa przez szachty wentylacyjne, do których dopływ 



znajduje się w łazience oraz kuchni. W kuchni okresowo działa dodatkowo okap wyciągowy o wydajności 

120 m3/h, niezależny od szachtu wentylacyjnego.  

d. Mechaniczna: dopływ świeżego powietrza następuje głównie (minimalna infiltracja) za 

pośrednictwem instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej obsługiwanej przez centralę wyposażoną 

w rekuperator krzyżowy o efektywności 70 %, nagrzewnicę oraz chłodnicę powietrza. Powietrze 

nawiewane jest w ilości 114 m3/h (78 m3/h do L i 36 m3/h do S), strumień powietrza wywiewanego 

wynosi 110 m3/h (60 m3/h z K i 50 m3/h z B), ale jest zwiększany okresowo w przypadku korzystania z 

funkcji okapu do 160 m3/h (120 m3/h z K i 40 m3/h z B). Powietrze nawiewane ma zmienną temperaturę 

w ciągu roku, aby pokrywać częściowo obciążenia cieplne i chłodnicze.  

Moc wentylatorów założono zgodnie z wytycznymi [11]. 

 

Ogrzewanie i chłodzenie 

Moce poszczególnych grzejników ograniczono zgodnie z projektem instalacji centralnego ogrzewania. 

Określono następujące temperatury zadane: B – 24 °C, K – 20 °C, L i S – 21 °C z obniżeniem nocnym do 

20 °C. W strefie H, zgodnie z projektem, nie uwzględniono grzejnika. Grzejniki działały tylko w okresie 

grzewczym, który założono od 15 października do 30 kwietnia. 

Chłodzenie zamodelowano tylko w wariancie z wentylacją mechaniczną w strefach L, S i K. Nie 

ograniczano mocy urządzeń chłodnicy, a jako temperaturę zadaną przyjęto 27.5 °C z obniżeniem nocnym 

do 24 °C. 

 

Użytkowanie 

Profile użytkowania mają w niniejszych obliczeniach charakter deterministyczny, ale wyróżniono w nich 4 

rodzaje dni w ciągu tygodnia (soboty, niedziele, dni robocze parzyste i nieparzyste) oraz wprowadzono 

element stochastyczny z [12] w profilu regulacji otworów okiennych (wentylacja naturalna i hybrydowa), 

aby uczynić model bardziej realistycznym. 

Sposób użytkowania budynku jest bezpośrednio zależny od liczby jego użytkowników i ich aktywności. 

Czas ich przebywania w budynku, z podziałem na strefy, oraz aktywność określono na podstawie [4]. 

Zyski ciepła i wilgoci od mieszkańców przyjęto zgodnie z danymi z [13] (zmienne w funkcji temperatury 

powietrza i aktywności). Na (Rys. 3) przedstawiono różne aspekty wpływu użytkowników na budynek, 

jako środowisko wewnętrzne o określonej jakości. W celu uwzględnienia tych aspektów w modelu 

podjęto pewne założenia bazując na danych z [2,4,14], które przedstawiono poniżej. 



 

Rys. 3. Aspekty wpływu profilu użytkowania budynku. 

Analizowany model opracowano dla budynku zamieszkałego przez małżeństwo w wieku ok. 40 lat, z 

jednym dzieckiem (ok. 10 lat). Większość posiłków jest spożywana w domu, w K: śniadania i kolacje 

samodzielnie - 10-20 min./os., obiady wspólnie - 30 min. W niedzielne przedpołudnia założono wyjście z 

domu całej rodziny na 2,5 h. Nie uwzględniono gości w budynku przez cały tydzień. Każdy z mieszkańców 

bierze prysznic (10 min) lub kąpie się (20 min) raz dziennie –cześć osób rano a część wieczorem (jedna 

osoba 2 razy w tygodniu robi to poza domem). Do dyspozycji mieszkańców są dwa komputery: w L i S, 

jeden telewizor w L jedno radio w K. Pralka znajduje się w B, pranie odbywa się 2 raz w tygodniu i trwa 

3,17 h. Suszenie ubrań odbywa się poza domem (balkon lub suszarnia w piwnicy budynku). Odkurzacz 

jest używany 1 razy w tygodniu w strefach L, S i K po 10 min. Naczynia zmywane są w zlewie, odbywa się 

to po momentach, w których wszyscy mieszkańcy znajdują się w kuchni (obiady i niektóre śniadania oraz 

kolacje). Kuchenka gazowa jest wykorzystywana przede wszystkim do przygotowania obiadów i w 

zależności od celu użytkowania generuje od 20 do 80 % swoich maksymalnych zysków ciepła i wilgoci. 

Założono również zyski (ujścia) ciepła i wilgoci o charakterze stałym: lodówka w K, mycie rąk i suszenie 

ręczników w B oraz zyski dodatkowe we wszystkich strefach obejmujące nieuwzględnione powyżej 

zjawiska, o wartości proporcjonalnej do powierzchni strefy. Oświetlenie generujące zyski ciepła zostało 

podzielone pod względem użytkowania na pasywne – zależne jedynie od użytkowania strefy (strefa B) i 

aktywne, które opisano poniżej, zależne od użytkowania strefy i promieniowania naturalnego 

docierającego do niej. Zyski ciepła i wilgoci od przyjętych urządzeń i czynności przedstawiono w tablicy 2. 

 



Tablica 2. Zyski ciepła i wilgoci dla poszczególnych aktywności lub urządzeń, ich lokalizacja oraz średni 

czas użytkowania. 

Zyski 

Czas generowani 

Lokalizacja 

Zyski ciepła Zyski wilgoci Stałe/standby 

[min] jednorazowo [W] [g/h] [W] [g/h] 

Prysznic 10 B 200.0 2500.0 - - 

Mycie rąk, suszenie ręczników itp.. B - - -6 14.0 

Kuchenka zależy od użytkownika K 1500.0 2100.0 - - 

Zmywanie 10 K 80.0 270.0 [g] - - 

Lodówka K - - 52.0 - 

Odkurzacz 10 L/S/K 1000.0 - - - 

Pralka 190 B 138.0 220.0 [g] - - 

Żelazko 40 L 1000.0 - - - 

Komputer L zależy od użytkownika L 100.0 - - - 

Komputer S zależy od użytkownika S 100.0 - 40.0 - 

TV zależy od użytkownika L 180.0 - 20.0 - 

Radio zależy od użytkownika K 66.0 - 4.0 - 

Stałe wszystkie - - 2.0 [W/m
2
] - 

Stałe wszystkie - - - 
1.2 

[g/(h*m
2
)] 

Oświetlenie pasywne B 60.0 - - - 

Oświetlenie aktywne- L/K/S/H 50.0-80.0 - - - 

 

Rodzice 

Ojciec pracuje na pełen etat poza domem, dodatkowo 2 razy w tygodniu wieczorami chodzi na 

dodatkowe zajęcia (po 2,67 h). Matka pracuje na pełen etat poza domem, dodatkowo zajmuje się 

domem, 3 razy w tygodniu wieczorami wychodzi z domu na zajęcia dodatkowe (1 h). Rodzice śpią w L i 

tam też korzystają z przenośnego komputera. W weekend założono dla nich odpoczynek/sen po obiedzie 

(2 h). Wspólną rekreację poza domem założono dla nich w sobotę wieczorem (3 h). Z kolei w sobotę rano 

założono czas na zakupy (1,83 h).  

Dziecko 



Dziecko mieszka w pokoju S, chodzi do szkoły w trybie dziennym. Dwa razy w tygodniu, po szkole 

wychodzi na dwór – dwa razy po 20 min. W 3 spośród 5 dni roboczych chodzi na dodatkowe zajęcia lub 

wyjścia towarzyskie: 1:20 h wieczorem. Założono, że w sobotnie przedpołudnie opuszcza mieszkanie na 3 

h, z kolei w sobotnie popołudnie budynek opuszcza na 1:30 h. W niedzielę, oprócz wspólnego wyjścia 

przedpołudniowego opuszcza budynek popołudniu na 1:40 h. 

Oświetlenie 

Każda aktywność mieszkańców wymagała odpowiedniego oświetlenia. W oparciu o promieniowanie 

krótkofalowe i powierzchnię okien oszacowano natężenie oświetlenia w strefie w luksach, w funkcji 

którego regulowano oświetleniem i zacienieniem. Sztuczne oświetlenie włączano przy 180 lux, a 

wyłączano po wzroście do 300 lux. Z kolei żaluzje opuszczano przy natężeniu 4000 lux, a podciągano przy 

spadku do 600 lux. Łazienka (B) była oświetlana zawsze w przypadku korzystania z niej przez 

mieszkańców. Z kolei dla przedpokoju (H) założono natężenie oświetlenia równie 80 % średniego 

natężenia oświetlenia w strefach z oknami (L, K, S). Zacienienie ograniczało przeźroczystość okien o 95%. 

Powyższe progi przyjęto w oparciu o [2,15]. 

Infiltracja (wentylacja naturalna) 

Szczelność budynku założono na podstawie postanowień [11] dotyczących parametru n50, i tak dla 

wentylacji przyjęto 2 wymiany na godzinę, a dla wentylacji mechanicznej 1 wymianę na godzinę. 

Szczelność okien i drzwi założono zgodnie z [11,16]. Następnie w oparciu o [17] oszacowano szczelność 

przegród (Tab. 3). 

Wpływ jaki ma wiatr na daną nieszczelność lub otwór w obudowie budynku jest scharakteryzowany przez 

współczynnik aerodynamiczny Cp, zależny od kierunku wiatru oraz kształtu i profilu otoczenia budynku. 

W celu obliczenia współczynników Cp dla poszczególnych otworów i nieszczelności skorzystano z 

programu CpCalc+ [8]. Bryłę budynku wprowadzono do programu w sposób uproszczony 

(prostopadłościan o podstawie prostokąta) i obliczono współczynniki Cp dla każdej zewnętrznej 

nieszczelności, dla 8 kierunków wiatru (co 45 °), przy czym 4 kierunki były prostopadłe do ścian budynku, 

a pozostałe 4 skierowane wzdłuż dwusiecznych narożników budynku. 

Jak wspomniano wyżej, przyokienne nawiewniki higrosterowalne uwzględniono tylko w wariancie z 

wentylacją naturalną, opis ich działania można znaleźć w [10]. W tym wariancie uwzględniono również 

regulację oknami i drzwiami balkonowymi. Regulacja oknami odbywała się na bazie zmodyfikowanego 

algorytmu z [12]. Wspomniany algorytm jest stochastyczną metodą regulacji otworów okiennych w 

budynkach biurowych, którą sporządzono na podstawie badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii. 

Działa on w funkcji średniej ciągłej temperatury zewnętrznej (patrz cz. 2 artykułu: Wyniki symulacji), 

temperatury zewnętrznej i wewnętrznej temperatury operatywnej. Jego zmodyfikowana wersja 

uwzględnia: mniejszą wrażliwość człowieka na czynniki komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych, 

maksymalną temperaturę komfortowego snu (24 °C), wietrzenie pomieszczeń sypialnych, wietrzenie 

pomieszczeń o wilgotności względnej powyżej 70 %. Drzwiami balkonowymi regulowano jedynie w 

przypadku wietrzenia po śnie i upałów. Regulacja odbywała się w oparciu o dwie nastawy: 0 i 1 

(zamknięte-otwarte), ale dla drzwi balkonowych uwzględniono dodatkowo nastawę 0.07 zadawaną w 



sytuacji wietrzenia po śnie (rozszczelnienie). W przypadku nastawy 0 otwór był traktowany jako szczelina 

przez którą przepływ odbywał się zgodnie z równaniem przepływu: 

m=Cs*Δpn 

Gdy nastawa była równa 1, wówczas otwór był traktowany jako większy prześwit (uchylone okno, 

otwarte drzwi) i obliczenia opierały się na bardziej złożonych równaniach [6]. 

 

Tablica 3. Szczelność budynku i jego otworów dla analizowanych wariantów wentylacji. 

 

Naturalna Mechaniczna 

n50 [1/h] 2 1 

a [m3/hmdaPa2/3] 0.3 - okna 1 - drzwi 0.15 - okna 0.5 - drzwi 

  Cs n Cs n 

  [kg/s przy 1 Pa] [-] [kg/s przy 1 Pa] [-] 

okno w K 0.00012 0.8 0.00006 0.8 

ściana K 0.00067 0.85 0.0004 0.85 

dzrwi balkonowe w L 0.00014 0.8 0.00007 0.8 

okno w L 0.00021 0.8 0.0001 0.8 

nawiewnik w L 0.00052 – 0.0031 0.51 - - 

ściana zachodnia L 0.00133 0.85 0.00079 0.85 

Ściana północna L 0.00087 0.85 0.00051 0.85 

okno w S 0.00019 0.8 0.0001 0.8 

nawiewnik w S 0.00052 – 0.0031 0.51 - - 

ściana S 0.001 0.85 0.00059 0.85 

drzwi do mieszkania 0.00044 0.667 0.00022 0.667 

drzwi na klatkę 0.00035 0.667 0.00017 0.667 
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