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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki symulacji obliczeniowych, mających na celu wstępną 
analizę wpływu losowych zysków wewnętrznych na bilans energetyczny budynków wielorodzinnych: 
standardowych i energooszczędnych. Przeanalizowano różne algorytmy stochastyczne zysków 
wewnętrznych oraz warianty budynków różniące się między sobą: standardem energooszczędności, 
pojemnością cieplną, usytuowaniem mieszkań względem siebie. Pokazano, że wzrost izolacyjności 
wpływa na zwiększenie znaczenia wewnętrznych zysków ciepła dla efektywności energetycznej 
poszczególnych mieszkań, choć na poziomie budynku jako całości wpływ jest już mniej zauważalny. 
Zaznaczono, że wewnętrzne zyski są tylko jednym z wielu procesów zależnych od zachowań 
użytkowników i mających bezpośredni wpływ na mikroklimat wewnętrzny i zużycie energii, dlatego 
zagadnienie wymaga dalszych analiz. 
 
Słowa kluczowe: zachowania użytkowników, efektywność energetyczna, symulacje energetyczne 
 
Abstract: The paper presents preliminary simulation analysis of stochastic internal heat gains 
influence on multifamily buildings energy balance. Both existing and energy efficient object have 
been considered. Three stochastic algorithms have been investigated in different building cases, 
cases differ: energy efficient standard, envelope heat capacity, flats location in building shape. 
Analysis confirm that increase in envelope insulation implies increase of internal heat gains 
importance for flats energy performance. Although internal heat gains influence is less significant for 
building as a whole. It is important to remember that internal heat gains are only one of many 
processes dependent on occupant behavior. There is more occupant- building interaction that 
directly influence on indoor environment quality and energy consumption, thus deeper analysis is 
needed. 
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1. Wstęp 

W ciągu ostatnich dekad powstawały różne koncepcje budynków i ich technicznego wyposażenia, 
głównie z trzech powodów: ograniczonych zasobów paliw kopalnych (i pojawiających się możliwości 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii - OZE), generowania szkodliwych (dla środowiska i 
człowieka) gazów podczas produkcji energii przez stosowane w budownictwie technologie, potrzeby 
poprawy jakości środowiska wewnętrznego zabudowanego. 

W związku z tymi tendencjami przeprowadzono wiele badań m. in. dotyczących wykorzystywania 
OZE [1-7], zaproponowano wysokosprawne układy sterowania instalacjami HVAC [8-10], 
przeanalizowano wpływ różnych czynników na komfort i reakcje fizjologiczne mieszkańców [11-13], 
czy znaczenie przyjętych założeń odnośnie danych klimatycznych na obliczenia energetyczne budynku 



[14,15]. Podjęto również problem adaptacji technicznego wyposażenia budynku po jego 
termomodernizacji [16], czy opłacalności zastosowania nowoczesnych rozwiązań w budownictwie 
mieszkalnym [17], a także przedstawiono najnowsze rozwiązania dedykowane do budynków o małym 
zapotrzebowaniu na energię [18]. 

Jednak w ostatnim czasie dość dużą uwagę przykłada się również do znaczenia zachowań 
użytkowników, interakcji użytkownik – budynek i jego techniczne wyposażenie, dla efektywności 
nowoczesnych rozwiązań. Tzw. „czynnik ludzki” jest bardzo znaczący, co odnotowano np. w [18], a 
wraz z coraz większą hermetycznością obudowy i wykorzystaniem wrażliwych na warunki brzegowe 
instalacji z OZE będzie przybierał na znaczeniu. Zatem celem badań staje się nie tylko maksymalna 
efektywność systemów, ale ich odporność na zmienność warunków brzegowych. Nowoczesne 
instalacje HVAC i ich sterowanie będą musiały brać pod uwagę, że (Rys. 1): 

 komfort środowiska wewnętrznego nie jest produktem ocenianym wg, skądinąd bardzo 
cennych, wskaźników PPD i PMV, ale wynika z możliwości kształtowania mikroklimatu 
wewnętrznego wg potrzeb – dynamicznie – przez użytkowników [19]; 

 głównym zakłóceniem w przypadku regulacji mikrokilmatem wewnętrznym są coraz 
bardziej zyski wewnętrzne i zyski od promieniowania słonecznego, a nie tylko 
temperatura środowiska zewnętrznego; 

 zmniejszenie energochłonności budynków wiąże się z restrukturyzacją systemów HVAC, 
zmniejszeniu ulegają źródła ciepła/chłodu, zwiększa się rola akumulatorów energii, a 
optymalne parametry techniczne emiterów/absorberów energii w strefie przebywania 
ludzi ulegają zmianie (ogrzewanie/chłodzenie powietrzne czy płaszczyznowe). 

Dotychczas powyższe uwagi były uwzględniane w indywidualnych przedsięwzięciach, czy budynkach 
biurowych, ale w najbliższej przyszłości będą one również istotne w budownictwie mieszkaniowym. 

 

Rys. 1. Zmiana koncepcji systemów technicznego wyposażenia budynków. Po lewej stronie 
dotychczasowa koncepcja, po prawej nowa: uwzględnienie większej ilości czynników/zakłóceń, 

minimalizacja źródła ciepła/chłodu, wykorzystanie akumulatorów i modyfikacja 
emitorów/absorberów energii. 

Fig. 1. Change in conception of building energy systems. Current conception (left) and new 
conception (right): more disturbances considered, heat/cold source minimization, increase 

importance of accumulation elements and energy emitters/absorbers (terminals) modification. 

W międzynarodowej literaturze wielokrotnie poruszano już problem wpływ zachowań użytkowników 
na efektywność budynków. Publikacje zostaną przedstawione wyrywkowo z uwagi na ich znaczną 
liczbę. Ogólnie prace można podzielić na te badające wpływ zachowań użytkowników na podstawie 
pomiarów oraz na podstawie symulacji. Wśród prac pomiarowych warto przytoczyć [21], gdzie 
bazując na danych z wielu gospodarstw domowych (klika tysięcy) poszukiwano zależności pomiędzy 
zachowaniami użytkowników, charakterystyką gospodarstw domowych, charakterystyką 



budynku/instalacji, zużyciem energii. Podobny cel miały badania w [22], ale były zawężone do 11 
energooszczędnych mieszkań, przez co bardzo szczegółowo analizowano wpływ zachowań na 
efektywność tych obiektów. Badania [23] dotyczyły zidentyfikowania najistotniejszych czynników 
wpływających na interakcje mieszkańców z urządzeniami regulacyjnymi (okna, ogrzewanie, 
zacienienie, oświetlenie elektryczne). Prace symulacyjne z jednej strony miały na celu, bazując na 
pomiarach, stworzyć modele zachowań użytkowników. Tak powstały np. modele regulacji oknami 
[24], żaluzjami i oświetleniem elektrycznym [25], czy modele obecności [26]. Z drugiej strony 
wykorzystano symulacje do badania wpływu losowości zachowań na efektywności budynków [27], 
przede wszystkim na ich energochłonność. W [28] zbadano jak różne rozwiązania konstrukcyjne 
(masywność cieplna i wielkość okien) są podatne na zmienność zachowań użytkowników. W [29] 
analizowano wpływ wewnętrznych zysków ciepła na zapotrzebowanie na energię obiektów 
jednorodzinnych. Budynki jednorodzinne były analizowane również z uwzględnieniem m. in. zakresu 
wykorzystania powierzchni użytkowej [30], czy wpływu zachowań użytkowników na komfort cieplny 
[31]. 

Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie wpływu losowych zysków wewnętrznych na obciążenia 
grzewcze i chłodnicze w budynkach wielorodzinnych w Poznaniu (Polska). Dotychczas budynki 
wielorodzinne nie były uwzględniane. Analizie poddano różne: standardy energetyczne, masywność 
konstrukcji oraz orientację jednostek mieszkaniowych względem siebie. 

2. Metodologia 

Do analizy należało przyjąć parametry budynku oraz charakterystykę gospodarstwa domowego w 
celu zamodelowania wewnętrznych zysków cieplnych. Aby założenia były bliskie rzeczywistości 
posłużono się przy ich przyjmowaniu danymi statystycznymi oraz regulacjami prawnymi. 

2.1. Parametry budynku i mieszkania [32] 

W budynkach wielorodzinnych znajduje się 60% polskich gospodarstw domowych, średnia 
wysokość takich obiektów to 4 kondygnacje. „Typowe” gospodarstwo domowe” w mieście znajduje 
się w budynku ocieplonym, zasilanym ciepłem z sieci i ma powierzchnię 50 m2 oraz składa się z 2-4 
osób. Biorąc pod uwagę wszystkie mieszkania (rozumiane jako jednostka mieszkaniowa: domy i 
mieszkania) najwięcej jest tych, których powierzchnia nie przekracza 40 m2, znajdujących się miedzy 
41 a 50 m2 lub powyżej 100 m2; przy czym ta ostatnia grupa to z pewnością w dużej mierze budynki 
jednorodzinne. Z tego wniosek, że małe mieszkania (do 50 m2) są w Polsce bardzo popularne. 
Wysokość mieszkań jest raczej zbliżona i średnio wynosi 2.6 m, z kolei pod względem kubatury 
zdecydowanie najliczniejsze są mieszkania z przedziału 101-150 m3. Prawie 70 % gospodarstw 
domowych to wspólnoty 1-3 osobowe, przy czym 2 osobowe gospodarstwa domowe są w tej grupie 
najliczniejsze. Bazując na powyższych danych do analizy przyjęto budynek wielorodzinny, 4-
kondygnacyjny, składający się z 16 jednostek mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 48 m2 każda, 
wysokości 2.5 m, zamieszkałych przez 2-os. gospodarstwa domowe. Stosunek powierzchni okien do 
powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 14%. 

Analiza została przeprowadzona dla typowego roku meteorologicznego Poznania, dane 
pochodziły z bazy Meteonorm udostępnionej w pakiecie programu symulacyjnego TRNSYS. Badano 
warianty budynku przedstawione w Tabeli 1. Pierwsze trzy przypadki reprezentują różne standardy 
energochłonności: 

 warunki techniczne z 2014 r. (WT14), 

 budynek energooszczędny umożliwiający dopłatę z NFOŚiGW (NF40), 

 budynek pasywny umożliwiający dopłatę z NFOŚiGW (NF15). 



Wszystkie posiadają ścianę zewnętrzną złożoną z muru z betonu komórkowego i styropianu. Wariant 
NF15_LK jest wykonaniem standardu pasywnego w lekkiej konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych i 
wełny mineralnej, a NF15_P wykonaniem NF15 w normalnej konstrukcji, ale z dodatkową izolacją 
ścian wewnętrznych. Ostatni przypadek również dotyczy standardu pasywnego, ale mieszkania są 
inaczej zorientowane względem siebie i kierunków świata (Rys. 2). 

 

Tabela 1. Analizowane warianty. Oznaczenia: U [W/(m2K)] – współczynnik przenikania ciepła, C 
[kJ/(m2K)] – pojemność cieplna, n50 – współczynnik szczelności obudowy przy różnicy ciśnień 50 Pa, η 

– sprawność wymiennika ciepła w instalacji wentylacyjnej; indeksy: SZ – ściana zewnętrzna, SW – 
ściana wewnętrzna, D – dach, PG – podłoga na gruncie, ST – strop między kondygnacyjny, OK – okno. 

 
Table 1. Analyzed cases. Symbols: U [W/(m2K)] – heat transfer coefficient, C [kJ/(m2K)] – heat 
capacity, n50 – envelope airtightness coefficient for pressure difference 50 Pa, η – efficiency of 

ventilation system heat exchanger; indexes: SZ – exterior wall, SW – interior wall, D – roof, PG – 
ground floor, ST – ceiling, OK – window. 

 

WARIANT 
USZ/USW/UD/UPG/UST/UOK CSZ/CSW n50 η 

ORIENTACJA 
[W/(m2K)] [kJ/(m2K)] [ACH] [-] 

WT14 0.25/1.0/0.20/0.30/1.3 121/115 1.2 0 NS 

NF40 0.20/1.0/0.15/0.20/1.3 121/115 1.0 0.7 NS 

NF15 0.15/1.0/0.12/0.15/0.8 123/115 0.6 0.8 NS 

NF15_LK 0.15/1.0/0.12/0.15/0.8 61/32 0.6 0.8 NS 

NF15_P 0.15/0.5/0.12/0.15/0.8 123/95 0.6 0.8 NS 

NF15_NSWE 0.15/1.0/0.12/0.15/0.8 123/115 0.6 0.8 NSWE 

 

 



Rys. 2. Warianty brył wraz z oznaczeniami mieszkań (liczby – kondygnacja, litery – pion). Po 
lewej bryła NS z przeszkleniem od strony północnej i południowej; po prawej bryła NSWE z 

przeszkleniem od strony północnej, południowej oraz wschodniej i zachodniej. 

Fig. 2. Shape cases and flats symbols (numbers – level, letters – vertical division). Left: NS 
shape with glazing on north and south façade; right: NSWE shape with glazing on north, 

south, west and east façade. 

2.2. Model wewnętrznych zysków ciepła 

2.2.1. Dane 

Popularnym i bardzo dokładnym modelem poboru energii elektrycznej jest model Richardsona 
[33]. Ponieważ zdecydowana większość wewnętrznych zysków ciepła pochodzi od urządzeń 
elektrycznych (i ludzi), może on być wykorzystywany do modelowania ich występowania w czasie. 
Jednak model Richardsona jest oparty na danych brytyjskich i choć został również zaadoptowany do 
realiów norweskich, brak wystarczających danych na temat budżetu czasu Polaków blokuje 
zastosowanie go w prezentowanej analizie. Drugą kwestią jest uproszczony charakter niniejszych 
rozważań, które nie wymagają aż tak wyrafinowanych narzędzi. 

Dlatego stworzono własny model wewnętrznych zysków ciepła gospodarstwa domowego (1-, 2- i 
5- osobowego), w arkuszu MS Excel, bazując na polskich danych statystycznych [32], w analizie 
wykorzystano jedynie 2-osobowy model. Na wewnętrzne zyski ciepła składają się: energia 
metaboliczna generowana przez mieszkańców, ciepło generowane jako produkt uboczny przez 
urządzenia elektryczne (AGD, RTV, komputery, oświetlenie), ciepło generowane w trakcie 
przygotowywania posiłków (kuchenki) oraz energia przekazywana do pomieszczenia podczas 
użytkowania ciepłej wody użytkowej. W warunkach rzeczywistych występują również upusty ciepła, 
jak suszenie prania czy użytkowanie zimnej wody, ale z powodu ich znikomej wartości względem 
zysków oraz dużego zróżnicowania (w budynkach wielorodzinnych często funkcjonują suszarnie) nie 
uwzględniono ich. 

Ciepło pochodzące z przemian metabolicznych, generowane przez człowieka przyjęto jako stałe 
równe 80 W. 

Dane statystyczne zawierają informację o średnim zużyciu energii elektrycznej przez 
gospodarstwo domowe (nieogrzewające pomieszczeń i wody energią elektryczną) przypadającym na 
1 m2 powierzchni użytkowej (27.29 kWh/m2/rok) lub osobę (725.9 kWh/os/rok), a także o medianie 
tego zużycia (odpowiednio 27.82 kWh/m2/rok i 725.0 kWh/os/rok). Jednak trudno obronić tezę 
jakoby zużycie energii elektrycznej było bezpośrednio, proporcjonalnie i wyłącznie zależne od 
któregoś z tych wskaźników. Średnią moc wewnętrznych zysków ciepła od urządzeń elektrycznych 
obliczono jako średnią arytmetyczną ze zużyć wynikających z: 

 liczebności gospodarstwa domowego, danej liczbie osób odpowiadał współczynnik 
przyjęty w oparciu o model Richardsona (np.: 2 os.-> 1.4 * 725.0 kWh/os. /rok=1015 
kWh/rok), 

 przyjętej dla danej liczebności powierzchni użytkowej gospodarstwa domowego (np.: 2 
os. -> 63 m2*27.82 kWh/m2/rok=1753 kWh/rok); 

 
pomniejszoną o 12% (szacunki na podstawie [34]), uwzględniając w ten sposób ciepło wyprowadzone 
poza strefę mieszkania (z pralki i zmywarki) przez system kanalizacyjny. Otrzymaną wartość 
odniesiono do jednej godziny (np.: 1000*(1015+1753)/2/(365*24)=158 W). 



Zyski ciepła generowane podczas gotowania oszacowano podobnie jak w przypadku zysków od 
urządzeń elektrycznych. Dana jest informacja o ilości zużytej energii w skutek spalanie gazu ziemnego 
przez gospodarstwa domowe stosujące gaz ziemny jedynie do gotowania posiłków (średnia 706 
kWh/os./rok, mediana 625 kWh/os./rok). Ponieważ ponad prawie 80% gospodarstw domowych 
posiada kuchenki gazowe lub gazowo-elektryczne uznano, że posługiwanie się medianą będzie 
wystarczające w celu uniknięcia podwójnego liczenia zysków ciepła od gotowania z powodu 
wykorzystywania, przez niektóre gospodarstwa domowe, kuchenek elektrycznych. Przyjętą wartość 
przekształcono na średnią moc, uwzględniając liczebność gospodarstwa za pomocą współczynnika 
(opracowanego również w oparciu o model Richardsona) oraz odnosząc do jednej godziny (np. 2 os. -
> 1.65 * 625 kWh/os./rok)*1000/(365*24)=118 W). 

Podczas korzystania z c.w.u. otoczenie jest ogrzewane przez podgrzaną wodę. Największy efekt 
występuje podczas brania prysznica (założono brak wanien), a mniejszy podczas mycia rąk czy 
zmywania naczyń. Średnią moc tych zysków oszacowano na podstawie ilości ciepłej wody zużywanej 
w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca (64 l/os/rok) oraz założonych temperatur 
wody na wypływie z punktu czerpalnego (40 °C) i wody trafiającej do kanalizacji (37.5 °C). Przyjęto 
również moc zysków cieplnych podczas pojedynczego prysznica (1393 W) i jego czas trwania (7 min). 

2.2.2. Generowanie losowych profili wewnętrznych zysków ciepła 

W analizie uwzględniono losowy charakter wewnętrznych zysków ciepła. Każda symulowana 
doba posiadała swój własny godzinowy profil wewnętrznych zysków ciepła. Podstawą generatora 
było przyjęcie trzech charakterystyk gospodarstwa domowego: 

 OUT: mieszkańcy pracujący/uczący się regularnie poza mieszkaniem; 

 IN: mieszkańcy spędzający większość czasu w mieszkaniu; 

 RAN(-dom): mieszkańcy z bardzo nieregularnym trybem życia. 
Pierwsze dwie charakterystyki mają postać deterministyczną: założono w jakich godzinach, ile 

osób przebywa w gospodarstwie domowym. Sporządzono godzinowy harmonogram liczby osób 
obecnych w mieszkaniu (jednakowy dla dni roboczych i weekendów). W przypadku gospodarstwa 
domowego z mieszkańcami o bardzo nieregularnym trybie życia (RAN) profile mają charakter 
stochastyczny: dla każdego dnia jest losowany godzinowy harmonogram. Losowanie opiera się na 
charakterystyce OUT. Dla każdej godziny jest losowane, czy ktoś jest w mieszkaniu, czy nie, 
prawdopodobieństwo wyniku pozytywnego jest równe ilorazowi ilości godzin „z mieszkańcami” z 
charakterystyki OUT do liczby godzin w dobie (24 h). Następnie jest losowane, ile osób znajduje się w 
mieszkaniu: prawdopodobieństwo danej liczby osób zależy bezpośrednio od czasu, przez jaki dana 
liczba osób przebywa w mieszkaniu w charakterystyce OUT. Czas spania mieszkańców jest określony 
na sztywno dla charakterystyk OUT i IN, choć przeciętny Polak śpi 8.6 h, to przyjęto że ludzie śpią 
między godziną 23 a 6, zakładając, że analiza w większym stopniu dotyczy osób dorosłych. W 
charakterystyce RAN, to czy będące w mieszkaniu osoby są w danej godzinie aktywne (nie śpią) czy 
nie, podlega losowaniu. Prawdopodobieństwo wystąpienia godzin aktywnych jest równe ilorazowi 
liczby godzin aktywnych w profilu OUT do całkowitej liczby godzin, w trakcie których mieszkanie nie 
jest puste. Przykładowe czterotygodniowe profile trzech charakterystyk przedstawiono na Rys. 3. 



 

Rys. 3. Przykładowe czterotygodniowe profile trzech analizowanych charakterystyk gospodarstwa 
domowego: OUT, IN, RAN. 

Fig. 3. Samples of four weeks profiles of three analyzed household characteristics: OUT (couple 
working outside the home), IN (couple staying most of the time at home), RAN (couple very irregular 

profile). 

Gdy mieszkańcy są poza mieszkaniami działają jedynie zyski stałe (od lodówki, itp.) 40 W. W 
trakcie snu oprócz zysków stałych pojawiają się zyski od osób (80 W/os.). Tylko dla godzin aktywnych 
są generowane losowo pozostałe zyski ciepła. 

Przyjęto, że rozkład godzinowych zysków ciepła od urządzeń elektrycznych, w godzinach 
aktywności ma postać rozkładu normalnego. Średnia wartość rozkładu wynika ze średniego 
dobowego zużycia energii, średniego czasu aktywności i założonego czasu aktywności, a odchylenie 
standardowe jest równe 1/3 średniej, tak aby były możliwe zerowe zyski od urządzeń elektrycznych w 
trakcie czasu aktywnego. 

Dla poszczególnych wariantów gospodarstw domowych przyjęto średnią dobową liczbę 
przygotowań posiłków (1 os. – 2 gotowania, 2 i 5 os. – 3 gotowania). Korzystając z tego założenia i 
dobowego zużycia gazu na cele przygotowania posiłków obliczono jednorazowe (godzinowe) zyski 
wewnętrzne. Przyjęto, że posiłki mogą być przygotowywane w pięciu (z góry ustalonych) momentach 
dnia, spośród nich losowano te, w których odbyło się przygotowywanie posiłków danego dnia 
(rozkład jednorodny).Zyski wewnętrzne w danej godzinie generowano losowo na podstawie rozkładu 
normalnego o średniej równej jednorazowym (godzinowym) zyskom wewnętrznym i odchyleniu 
standardowym równym 1/5 tej średniej. W przypadku charakterystyki RAN, to czy w danej godzinie 
aktywnej występują zyski ciepła od przygotowania posiłku, ustalano losowo z prawdopodobieństwem 
równym stosunkowi dobowej liczby przygotowań posiłków do całkowitej liczby godzin aktywnych w 
ciągu doby. 



Podobnie generowano profil użytkowania c.w.u. Przyjęto dla danej ilości osób w gospodarstwie 
domowym liczbę godzin w których był brany prysznic (1 i 2 os. – 1 godzina, 5 os. – 2 godziny). Znając 
zyski wewnętrzne od pojedynczego prysznica (1393 W), jego czas trwania, liczbę osób w 
gospodarstwie domowym, można obliczyć wewnętrzne zyski ciepła w godzinach wystąpienia 
prysznica. Z góry ustalono sześć momentów doby, w których może być brany prysznic i spośród nich 
losowano (rozkład jednorodny) te, w których wystąpił danego dnia. W momentach, w których 
pomimo obecności aktywnych osób w danej dobie nie wystąpił prysznic, przyjęto stałe zyski ciepła od 
c.w.u. (mycie rąk, zmywanie naczyń itp.), które obliczono znajdując różnicę między zyskami ciepła od 
wszystkich pryszniców w ciągu doby a średnimi dobowymi zyskami ciepła powodowanymi 
korzystaniem z c.w.u. Charakterystyka RAN różniła się jedynie tym, że to czy w danej godzinie 
aktywnej występują zyski ciepła od c.w.u., ustalano losowo z prawdopodobieństwem równym 
stosunkowi dobowej liczbie godzin, w których są brane prysznice do całkowitej liczby godzin 
aktywnych w ciągu doby. 

2.3. Pozostałe założenia 

Ogrzewanie i chłodzenie działają w oparciu o temperaturę zadaną (odpowiednio 20 i 26 °C) i są 
uruchamiane tylko gdy mieszkańcy są obecni w mieszkaniu (zyski wewnętrzne przekraczają 40 W – 
zyski ciepła od lodówki). 

Wentylacja działa ze stałym wydatkiem (120 m3/h), podobnie jak ogrzewanie i chłodzenie: tylko 
w momentach przebywania ludzi w mieszkaniu. Strumień zewnętrznego powietrza nawiewanego jest 
redukowany przez czynnik: 

(1 − 𝜂),     (1) 

gdzie η oznacza sprawność wymiennika ciepła w instalacji wentylacyjnej. 

Symulacje przeprowadzono z godzinnym krokiem czasowym. Dla każdej charakterystyki 
gospodarstwa domowego i dla każdego mieszkania przygotowano 100 rocznych próbek profili (razem 
1600 rocznych profili), które podstawiono jako zyski wewnętrzne do każdego z wariantów. 

3. Wyniki i dyskusja1 

Na Rys. 4 i 5 przedstawiono uśrednione wyniki symulacji. Zapotrzebowanie na ciepło uśrednione 
dla całego budynku jest zgodne z założeniami odnośnie poszczególnych wariantów, czyli nie 
przekracza 40 i 15 [kWh/m2/rok] dla odpowiednio NF40 i NF15, a nawet jest o ok. 40 % mniejsze. 
Jednak rozpatrując osobno każde mieszkanie niektóre lokale przekraczają wspomniane progi o ok. 
10%. W przypadku zapotrzebowania na chłód można zauważyć wzrost wartości wraz ze 
zwiększeniem izolacyjności budynku: od 7.4 [kWh/m2/rok] dla wariantów WT14 do 31.1 
[kWh/m2/rok] dla wariantów NF15 z bryłą NSWE (Rys. 2). Wynika to przede wszystkim z braku 
zacienienia (zarówno stałego, jak i ruchomego) przegród przeźroczystych oraz niewprowadzenia 
innych strategii pasywnego chłodzenia. Brak znacznych różnic między lekką i normalną konstrukcją 
(średnio 0.2 [kWh/m2/rok] zarówno dla chłodzenia jak i grzania na korzyść konstrukcji normalnej) 
wynika z faktu, że obliczenia dotyczyły zapotrzebowania na energię (źródło ciepła/chłodu było 
idealne: od razu, w pełni, pokrywało zapotrzebowanie na energię), a nie energii użytkowej. Wariant z 
lepszą izolacją pomiędzy mieszkaniami wymaga minimalnie więcej energii cieplnej i mniej chłodniczej 
(średnio odpowiednio: 0.2 i 0.1 [kWh/m2/rok]) ponieważ zyski ciepła z wewnętrznych mieszkań w 
mniejszym stopniu przenikają do zewnętrznych. Mieszkania zlokalizowane wewnątrz obiektu (piony B 
i C), w przypadku konstrukcji NS, charakteryzują się najniższym zapotrzebowaniem na ciepło. Różnica 
wynosi średnio, w skrajnym przypadku (WT14), 22.2 [kWh/m2/rok], a w najłagodniejszym (NF15), 6.5 

                                                           
1
 Oznaczenie w niniejszym podrozdziale są przedstawione w Tab. 1 i na Ryz. 2 



[kWh/m2/rok]. Z kolei zapotrzebowanie na chłód jest niższe w pionach skrajnych (A i D), tu różnice 
zawierają się między 2.3 a 6.7 [kWh/m2/rok] (dla odpowiednio WT 14 i NF15_P). Przy konstrukcji 
NSWE najmniej energii cieplnej i najwięcej chłodniczej wymagają piony mające orientację na 
południe (A i B). Różnica wynosi średnio 2.4 (grzanie) i 6.0 (chłodzenie) [kWh/m2/rok]. Konstrukcja NS 
ma średnio minimalnie niższe zapotrzebowanie na ciepło (0.5 [kWh/m2/rok]) i chłód (3.1 
[kWh/m2/rok]) z powodu większej powierzchni okien o orientacji południowej i północnej: więcej 
energii słonecznej absorbuje zimą, gdy promieniowanie ze wschodu i zachodu jest zdecydowanie 
mniejsze niż z południa, a mniej absorbuje latem, gdy z tych kierunków dociera zdecydowanie więcej 
energii. 

W celu zbadania wrażliwości danego wariantu na losowość wewnętrznych zysków ciepła 
obliczono, podobnie jak w [29], względne odchylenie standardowe dla otrzymanego zbioru wyników 
(100 próbek dla każdego wariantu): 

𝑆𝐷𝑤𝑧𝑔𝑙 = 100%
𝑆𝐷

Ś𝑅
,      (2) 

gdzie: SD – odchylenie standardowe, ŚR – średnia arytmetyczna zużycia ze wszystkich symulowanych 
lat danego wariantu. 

Wyniki zaprezentowano na Rys. 6 i 7. Największy wpływ na zróżnicowanie wyników ma 
charakterystyka RUN, ponieważ opisuje ona najmniej systematyczny profil. Pozostałe dwie 
charakterystyki mają zdecydowanie niższy wpływ na zróżnicowanie wyników. Najmniejszy wpływ ma 
OUT z uwagi na mniejszą średnią wartość zysków (ludzie krócej użytkują mieszkanie). W przypadku 
zapotrzebowania na energię do chłodzenia wpływ losowości przy charakterystykach OUT i IN jest 
niezauważalny (SDwzgl<0.5%). Wynika to z bardzo dużego zapotrzebowania na chłodzenie, co 
powoduje względnie niewielkie zróżnicowanie zapotrzebowania wynikające z losowości profili 
wewnętrznych zysków ciepła. 

Największą wrażliwością na losowe wewnętrzne zyski ciepła charakteryzują się, w przypadku 
ogrzewania, budynki najbardziej zaizolowane i tym samym lokale o najmniejszej ilości przegród 
zewnętrznych. Odwrotna sytuacje jest zauważalna w przypadku chłodzenia. 

Warto porównać otrzymane wartości z wynikami z [29]. Dokonano tam podobnej analizy na 
budynkach o podobnym standardzie lecz nieco innym modelu losowych zysków wewnętrznych. 
Użytkowany w [29] model generował z pewnością bardziej zróżnicowane profile niż IN i OUT. Autorzy 
otrzymali dla domu jednorodzinnego, w standardzie zbliżonym do NF15, względne odchylenie 
standardowe na poziomie 1.6 % (w niniejszej analizie są to wartości, w zależności od mieszkania i 
charakterystyki profilu, od 0 do 10%). Gdy model wewnętrznych zysków ciepła uwzględniał nie tylko 
losowość funkcjonowania gospodarstwa domowego, ale również liczbę urządzeń i osób, względne 
odchylenie standardowe wzrosło do 18%. Można zatem przypuszczać, że uwzględnienie kolejnych 
losowych czynników ludzkich w analizie budynków wielorodzinnych, doprowadzi do jeszcze 
większego zróżnicowania w obliczeniach energetycznych. To zjawisko będzie również dotyczyło 
zapotrzebowanie na energię do chłodzenia, ponieważ stosowanie strategii chłodzenia pasywnego 
obniży mianownik względnego odchylenia standardowego, a jednocześnie wprowadzi kolejny 
stochastyczny model do analizy. 

Na poziomie całego budynku zróżnicowanie jest w większości przypadków niezauważalne (osiąga 
najwyżej 1%). Wynika to z małego zróżnicowania względnego w mieszkaniach o największym 
zapotrzebowaniu oraz z wyrównania zróżnicowania w większej grupie mieszkań. Jednak jak 
zauważono powyżej, uwzględnienie kolejnych czynników różnicujących zyski ciepła oraz tzw. 
środowiskowych (aktywnych) zachowań [35] – kształtujących mikroklimat wewnętrzny, może 
znacznie zwiększyć niepewność symulacji energetycznej. 



 

Rys. 4. Średnie roczne zapotrzebowanie na energię na cele grzewcze poszczególnych mieszkań w 
analizowanych wariantach (Tab. 1, Rys. 2). 

Fig. 4. Average annual energy demand for space heating of all flats in all analyzed building cases (Tab. 
1, Fig. 2). 



 

Rys. 5. Średnie roczne zapotrzebowanie na energię do chłodzenia poszczególnych mieszkań w 
analizowanych wariantach (Tab. 1, Rys. 2). 

Fig. 5. Average annual energy demand for space cooling of all flats in all analyzed building cases (Tab. 
1, Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

    

    

Rys. 6. Względne odchylenie standardowe, równanie (2), rocznego zapotrzebowania na energię na 
cele grzewcze poszczególnych mieszkań w analizowanych wariantach. 

Fig. 6. Relative standard deviation, eq. (2), of annual energy demand for space heating of all flats in 
analyzed building cases. 
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Rys. 7. Względne odchylenie standardowe, równanie (2), rocznego zapotrzebowania na energię do 
chłodzenia poszczególnych mieszkań w analizowanych wariantach. 

Fig. 7. Relative standard deviation, eq. (2), of annual energy demand for space cooling of all flats in 
analyzed building cases. 

 

4. Przyszłe kierunki pracy 

Stworzony model wewnętrznych zysków ciepła jest uproszczony i dla głębszej (planowanej) 
analizy należy go zmodyfikować. Planowane kierunki to: 

 uwzględnienie sezonowości zysków (zyski od oświetlenia, suszenie prania, c.w.u.), 

 wprowadzenie podziału na strefy wewnątrz mieszkania, 

 zredukowanie kroku czasowego (5-10 min), 

 uwzględnienie zysków wilgoci. 
Dodatkowo bardzo istotne będzie uwzględnienie: 

 regulacji systemem: grzewczym, wentylacyjnym, chłodniczym, 

 uwzględnienie pasywnych metod chłodzenia budynku, 

 budynków NZEB – poza hermetyczną obudową i efektywną instalacją HVAC, integracja z 
OZE i siecią. 
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