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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 

α  -  stała z równania na ciągłą średnią temperaturę zewnętrzną, przyjmowana z zakresu od 0 

do 1 [-], 

Met  -  metaboliczne wytwarzanie ciepła przez człowieka zależna od jego aktywności [met], 

RH  -  wilgotność względna powietrza [%], 
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ΔT  -  różnica między temperaturą powietrza a średnią temperaturą radiacyjną w 

pomieszczeniu [K], 

Todm  -  średnia dzienna temperatura zewnętrzna [°C], 

Top  -   temperatura operatywna [°C], 

Trm  -  średnia ciągła temperatura zewnętrzna [°C], 

v  –  prędkość powietrza względem ciała ludzkiego [m/s], 

WYNIKI 

Podczas symulacji obserwowano zapotrzebowanie na energię ze względu na: obciążenia grzewcze i 

chłodnicze pomieszczeń, pracę wentylatorów oraz pracę nagrzewnicy i chłodnicy pomocniczej. Z punktu 

widzenia komfortu cieplnego brana była pod uwagę głównie temperatura operatywna pomieszczenia. 

Poniżej przedstawiono analizę wyników symulacji polegającą na porównaniu zapotrzebowania na 

energię obydwu wariantów oraz porównaniu parametrów komfortu między wariantami w oparciu o 

obowiązujące normy. 

Komfort cieplny 

Jak stwierdzono już w wielu publikacjach, m. in. [1], zakres optymalnych parametrów komfortu cieplnego 

jest różny dla systemów mechanicznej i naturalnej wentylacji. Dlatego bezpośrednie porównywanie 

temperatur operatywnych, uzyskanych przy zastosowaniu tych dwóch systemów, nie odzwierciedla 

różnicy w odczuciu komfortu cieplnego przez użytkowników. Inne są oczekiwania mieszkańców 

korzystających z wentylacji mechanicznej, gdzie zautomatyzowana instalacja ma zapewnić odpowiednie 

parametry środowiska wewnętrznego, a inne gdy do ich dyspozycji jest wentylacja naturalna i można 

samodzielnie i spontanicznie regulować otworami okiennymi. Naprzeciw temu zjawisku wychodzą 

aktualne normy dotyczące komfortu cieplnego [2,3], które prezentują zakresy temperatury operatywnej 

różne dla wentylacji mechanicznej i naturalnej. W obydwu przypadkach Top jest odniesiona do średniej 

ciągłej temperatury zewnętrznej Trm (Rys. 4). Dla pierwszego dnia symulacji Trm obliczono w oparciu o 

średnie dobowe wartości temperatury (Todm) 20 dni poprzedzających bezpośrednio ten dzień, wg 

równania: 

Trm=(1-α)(Todm-1+αTodm-2+ α2Todm-3+…+ α19Todm-20), 

a dla kolejnych dni wg uproszczonego wzoru: 

Trm=(1-α)Todm-1+αTrm-1. 

W obydwu przypadkach α przyjęto, zgodnie z zaleceniem, równe 0.8. 

Ponieważ Trm danego dnia jest zależna od średniodobowej temperatury zewnętrznej powietrza w ciągu 

minionych dni, uwzględniony jest fakt zaadoptowania się człowieka do danych warunków klimatycznych i 

związanych z tym oczekiwań odnośnie środowiska wewnętrznego w budynku. 



 

Rys. 4. Przebieg temperatury zewnętrznej Tzew, średniej dobowej temperatury zewnętrznej Todm i średniej 

ciągłej temperatury zewnętrznej Trm, w ciągu symulowanego roku. 

Wentylacja mechaniczna została przeanalizowana na podstawie normy [2]. Przy założeniu wilgotności 

względnej równiej 50 % i różnicy temperatur ΔT mniejszej niż 5 K, znaleziono wartości temperatury 

operatywnej optymalne dla danego ubioru (zależnego od Trm) i aktywności fizycznej (Tab. 4). Z obliczeń 

symulacyjnych wynika, że wilgotność względna w strefach L, S i K, waha się przez większą część roku 

między 20 a 75 %, jednak założono, że jest to parametr, który można ustabilizować na zadanym poziomie 

przy względnie niewielkim zużyciu energii. 

Tablica 4. Zakres optymalnych wartości temperatury operatywnej dla utrzymania parametru PMV między 

-0.5 a 0.5 (kategoria II wg [3]), przy założonych stałych wartościach pozostałych parametrów.  

Trm 
Ubiór 

Top 
v  RH ΔT 

< > Met=1 Met=1.2 

[°C] [°C] [clo] PMV=-0.5 PMV=0.5 PMV=-0.5 PMV=0.5 [m/s] [%] [K] 

17 30 0.35 27.06 29.08 25.73 28.23 
0.2 

50 <5 
14 17 0.5 25.53 28.02 23.94 27.05 

5 14 0.75 23.48 26.58 21.62 25.46 
0.15 

-10 5 1 21.86 25.43 19.77 24.18 

 



 

Rys. 5. Temperatura operatywna stref L i S w funkcji średniej ciągłej temperatury zewnętrznej przy 

zastosowaniu wentylacji mechanicznej. Linie kreskowana i kropkowana oznaczają wartości Top 

zapewniające PMV między -0.5 a 0.5 (kategoria II wg [3]) dla aktywności fizycznej odpowiednio 1 i 1.2 

met. 

 



Rys. 6. Temperatura operatywna strefy K w funkcji średniej ciągłej temperatury zewnętrznej przy 

zastosowaniu wentylacji mechanicznej. Linie kreskowana i kropkowana oznaczają wartości Top 

zapewniające PMV między -0.5 a 0.5 (kategoria II wg [3]) dla aktywności fizycznej odpowiednio 1 i 1.2 

met.  

Na (Rys. 5) i (Rys. 6) przedstawiono porównanie wyników symulacji z otrzymanymi zakresami 

optymalnych wartości Top. (dla lepszej interpretacji wykresu warto zauważyć, że punkty układają się w 

kolumny odpowiadające dniom, ponieważ Trm pozostaje stałe dla jednego dnia). Przy założeniu 

aktywności fizycznej na poziomie 1 met (pozycja nieruchoma, zrelaksowana) - linia kreskowana - znaczna 

część wyników znajduje się poniżej oczekiwań, nawet dla całych dni (strefa L i S). Jednak część z nich 

należy rozumieć jako okres nocny, gdy: 

 nie korzysta się z K, 

 z powodu korzystania z kołder i innych nakryć jest zaprogramowane obniżenie nastawionej 

temperatury instalacji grzewczej dla L i S (do 20 °C), 

 chłodzenie ma nastawioną graniczną temperaturę komfortowego snu (24 °C), 

Pozostała część to, w przypadku pozycji nieruchomej, rzeczywisty dyskomfort, który zanika po 

zwiększeniu aktywności do 1.2 met (praca na siedząco). Nie rozwiązuje to jednak problemów komfortu, 

ponieważ w cieplejszych okresach roku, przy aktywności 1.2 met, jest zauważalne pojawienie się 

odczucia przegrzania. Można stwierdzić, że poza pojedynczymi punktami i okresem nocnym, istnieje 

możliwość zaadaptowania się do danej Top poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ubioru o 1 warstwę – 

zmianę clo, a co za tym idzie zmianę zakresu optymalnej Top. 

Wentylację naturalną poddano porównaniu z wymaganiami zawartymi w [3]. Norma podaje zakres 

wartości temperatury operatywnej dla wyższych Trm: powyżej 10 – górne ograniczenie, powyżej 15 °C 

dolne ograniczenie. Dla niższych wartości Trm zaleca korzystanie z tych samych kryteriów jak w 

przypadku wentylacji mechanicznej, dlatego wybrano przykładowe zalecane wartości obliczeniowe dla 

tego rozwiązania, podane w [3] (Tab. 5). 

Tablica 5. Przykłady zalecanych wartości obliczeniowych temperatury operatywnej, dla pomieszczeń 

mieszkalnych (sypialnie, salony, kuchnie itp.) przy założeniu aktywności rzędu 1.2 met (pozycja siedząca), 

do projektowania budynków i systemów klimatyzacji HVAC [3]. 

Kategoria 

Wartości minimalne 

dotyczące ogrzewania 

ok. 1 clo 

Wartości maksymalne 

dotyczące chłodzenia 

ok. 0.5 clo 

I 21.0 25.5 

II 20.0 26.0 

II 18.0 27.0 

 



 

Rys. 7. Temperatura operatywna stref L i S oraz obliczona na podstawie Trm temperatura komfortu, w 

funkcji średniej ciągłej temperatury zewnętrznej przy zastosowaniu wentylacji naturalnej. Linie 

przerywane oznaczają zakresy wartości Top dla poszczególnych kategorii: długa kreska –I (wysoki poziom 

oczekiwań), krótka kreska – II (normalny poziom oczekiwań), kropka – III (dopuszczalny poziom 

oczekiwań). 

 



 

Rys. 8. Temperatura operatywna strefy K w funkcji średniej ciągłej temperatury zewnętrznej przy 

zastosowaniu wentylacji naturalnej. Linie przerywane oznaczają zakresy wartości Top dla poszczególnych 

kategorii: długa kreska –I (wysoki poziom oczekiwań), krótka kreska – II (normalny poziom oczekiwań), 

kropka – III (dopuszczalny poziom oczekiwań). 

W oparciu o wyniki zaprezentowane na (Rys. 7) i (Rys. 8) można by stwierdzić, że wariant z wentylacją 

naturalną nie spełnia nawet wymagań kategorii III. Jednak, tak jak w przypadku wentylacji mechanicznej, 

należy uwzględnić fakt nocnego obniżenia nastawionej temperatury instalacji grzewczej dla stref 

sypialnych. W okresie nocnym dochodziło również do otwierania okien w celu zapewnienia 

komfortowego snu przy świeżym powietrzu i temperaturze niższej niż 24 °C. Okna zamykano w okresie 

nocnym, w L i S tylko w sytuacji spadku Top poniżej 19 °C, a w K reakcja na zbyt niską temperaturę 

odbywała się dopiero rano, gdy pierwsza osoba pojawiała się w kuchni. W tej sytuacji można przypisać 

najniższe obliczone Top do okresu nocnego. Wówczas okazuje się, że w dzień Top zawierała się, przez 

zdecydowaną większość czasu, w zakresie kat. II, z rana występowały temperatury z zakresu kat. III (w 

kuchni nawet niższe), a w trakcie kilku letnich dni dochodziło do przegrzania. 

Na (Rys. 9) przedstawiono parametry powietrza wewnętrznego dla trzech głównych stref i naniesiono 

granice wyznaczone przez Fangera [4]. Większa część wyników znajduje się wewnątrz obszaru komfortu, 

jednak bardzo znacząca cześć jest w obszar zbyt wilgotnego powietrza (powyżej zakresu), a nieco 

mniejsza część w obszarze zbyt suchego powietrza (poniżej zakresu). 



 

Rys. 9. Parametry powietrza wewnętrznego (temperatura i wilgotność) strefy L, S i K w porównaniu z 

zakresem komfortu wg Fangera (obszar pomiędzy czarnymi krzywymi) [4]. 

 

Zapotrzebowanie na energię 

Na (Rys. 10) zaprezentowano zapotrzebowanie na energię dla poszczególnych miesięcy dla trzech 

wariantów wentylacji. Trzecim zestawionym rozwiązaniem - Mechaniczna 2 - jest wentylacja 

mechaniczna bez obniżenia nocnego temperatury chłodzenia (cały czas 27.5 °C). Uwzględniono je w 

porównaniu, aby zobrazować potencjalny wymiar oszczędności przy wykorzystywaniu latem pasywnego 

chłodzenia za pomocą wentylacji nocnej, w zapotrzebowaniu na energię. Zapotrzebowanie na energię 

dla poszczególnych stref i urządzeń przedstawiają (Rys. 11) i (Rys. 12).  



 

Rys. 10. Porównanie miesięcznego zapotrzebowania na energię dla budynku, uzyskanego przy 

zastosowaniu różnych wariantów wentylacji. 



 

Rys. 11. Porównanie rocznego zapotrzebowania na energię dla różnych elementów budynku (L, K, H, B_h 

– ogrzewanie stref; L, K, S_c – chłodzenie stref; auxH i C – nagrzewnica i chłodnica pomocniczne; F_s i r – 

wentylatory nawiewu i wywiewu), przy zastosowaniu różnych wariantów wentylacji. 



 

Rys. 12. Udział poszczególnych instalacji i urządzeń w całkowitym rocznym zapotrzebowaniu budynku na 

energię dla trzech wariantów wentylacji. 

Praktycznie przez cały rok wariant budynku z wentylacją mechaniczną jest bardziej energochłonny niż z 

wentylacją naturalną, tylko w kwietniu sytuacja jest odwrotna. Instalacja grzewcza jest znacząco 

odciążona przez instalację wentylacyjną, ale zużycie energii przez nagrzewnicę oraz wentylatory 

przewyższa blisko dwukrotnie uzyskane oszczędności. Dodatkowo instalacja chłodnicza i chłodnica 

pomocnicza zwiększają zapotrzebowanie na energię w ciągu roku o kilkanaście (Mechaniczna 2) do 

prawie kilkudziesięciu (Mechaniczna 1) procent. 

WNIOSKI 

Komfort cieplny zapewniony w obydwu wariantach jest zbliżony, obydwa rozwiązania zapewniają przez 

zdecydowaną większość czasu kat. II wewnętrznemu środowisku termicznemu. W przypadku wentylacji 

naturalnej pojawia się jednak kilka dni przegrzania i wiele chłodnych poranków, z kolei wentylacja 

mechaniczna uniemożliwia otwieranie okien, co może generować dyskomfort psychiczny. W przypadku 

obserwacji wilgotności wariant z wentylacją mechaniczna ma tendencje do osuszania powietrza, z kolei 

w wariancie z wentylacja naturalną zaobserwowano więcej momentów zbyt wilgotnych niż zbyt suchych. 

Zużycie energii przemawia zdecydowanie na korzyść wentylacji naturalnej. Jednak zestawienie głównych 

wariantów z trzecim (Mechaniczna 2) pokazuje, że istnieje w pewnych obszarach potencjał zredukowania 

zapotrzebowania na energię budynku z wentylacją mechaniczną, np. przez pasywne chłodzenie nocne. 



Kolejnymi krokami w niniejszej analizie powinno być: 

 weryfikacja doświadczalna przeprowadzonych symulacji, 

 rozdzielenie oceny komfortu termicznego w dzień i w nocy, 

 dopracowanie sposobu uwzględniania strat energii na skutek infiltracji i wentylacji naturalnej lub 

analiza wrażliwości rozwiązania w stosunku do szczelności budynku, 

 rozwiązanie podobnego zagadnienia dla konstrukcji o lepszej szczelności i izolacyjności cieplnej, 

 poszukiwanie rozwiązań pasywnych (wentylacja mechaniczna) i hybrydowych (wentylacja 

naturalna) w celu zminimalizowania zapotrzebowania na energię budynku. 

 

Artykuł został przygotowany w ramach grantu Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej 

energochłonności budynków finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
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