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Streszczenie

Wyznaczono charakterystykê energetyczn¹ budynku mieszkalnego w oparciu o dwie równowa¿ne metody obliczeniowe -
szczegó³ow¹ i uproszczon¹. WskaŸnik EP w przypadku zastosowania pierwszej metody wynosi ok. 300 zaœ w przypadku drugiej
356. Z uwagi na znaczn¹ rozbie¿noœæ w uzyskanych wynikach sporz¹dzaj¹c certyfikat energetyczny powinno siê informowaæ
wed³ug jakiej metody wykonano obliczenia

WP£YW ZASTOSOWANEJ METODY OBLICZEÑ NA
WARTOŒÆ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

BUDYNKU MIESZKALNEGO

Polska jako pe³noprawny cz³onek Unii Europejskiej zosta³a
zobligowana do wprowadzenia postanowieñ Dyrektywy
2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia
16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków. G³ówne przyczyny przyjêcia niniejszej dyrektywy
to:

zapewnienie ostro¿nego i racjonalnego korzystania z zaso-
bów naturalnych, bêd¹cych zasadniczymi Ÿród³ami energii,
a tak¿e g³ównymi Ÿród³ami emisji dwutlenku wêgla;

Charakterystyka energetyczna budynku, w znacznej mie-
rze, przes¹dza o faktycznym lub przewidywanym poziomie je-
go jakoœci u¿ytkowej. Dla ocenianego budynku lub lokalu
okreœla wskaŸnik EP, który stanowi syntezê informacji o jako-
œci energetycznej, czyli o cechach, które wp³ywaj¹ na poziom
zu¿ycia energii. WskaŸnik EP wyra¿a wielkoœæ rocznego zapo-
trzebowania na energiê pierwotn¹ niezbêdn¹ do zaspokojenia
potrzeb zwi¹zanych z u¿ytkowaniem budynku, odniesion¹ do
1 m powierzchni u¿ytkowej, podany w kWh/m rok. WskaŸnik
EP jest to iloœciowa ocena zu¿ycia energii. Uzyskane ma³e
wartoœci wskazuj¹ na wysok¹ efektywnoœæ i u¿ytkowanie
energii chroni¹ce zasoby i œrodowisko. Œwiadectwo energe-
tyczne zawiera tak¿e porównanie wskaŸnika EP z wartoœci¹
porównawcz¹ wynikaj¹ca z wymagañ zawartych w przepisach
techniczno-budowlanych [3]. To porównanie wskaŸnika EP
obliczonego w oparciu o dane rzeczywiste ocenianego budyn-
ku z wyliczon¹ wartoœci¹ referencyjn¹ stanowi jakoœciow¹
ocenê energetyczn¹ budynku.

Œwiadectwo zawiera tak¿e wskaŸnik EK, wyra¿ony
w kWh/m rok, który wyra¿a zapotrzebowanie na energiê
koñcow¹ dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciep³ej
wody u¿ytkowej. Jest to iloœæ energii bilansowana na granicy
budynku, czyli iloœæ energii, która powinna byæ dostarczona do
budynku, aby zapewniæ utrzymanie obliczeniowej temperatury
wewnêtrznej, niezbêdnej wentylacji i dostarczenie ciep³ej
wody u¿ytkowej. WskaŸnik EK jest miar¹ efektywnoœci
energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Wartoœci
porównawcze okreœla siê w oparciu o dane geometryczne,
które dotycz¹ ocenianego . Na podstawie „Warunków
Technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytu-
owanie” [3] oblicza siê maksymaln¹ dopuszczaln¹ wartoœæ
wskaŸnika EPdla nowego budynku [6].

Œwiadectwo charakterystyki energetycznej wykonuje siê
w nastêpuj¹cych okolicznoœciach:

Przy zg³oszeniu wniosku o wydanie pozwolenia na
u¿ytkowanie nowego budynku sporz¹dz¹ siê i do³¹cza do
wniosku œwiadectwo energetyczne dla ca³ego budynku oraz dla
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zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej dla sektora
mieszkaniowego i us³ugowego zu¿ywaj¹cego we Wspólnocie
ponad 40% energii pierwotnej.

budynku
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ka¿dej samodzielnej czêœci i dla ka¿dego lokalu mieszkalnego;
Przy sprzeda¿y lub wynajmie sprzedaj¹cy lub wynajmuj¹cy

obowi¹zany jest sporz¹dziæ i udostêpniæ nabywcy lub najemcy
œwiadectwo w zakresie odpowiadaj¹cym przedmiotowi
umowy, czyli œwiadectwo dla budynku, gdy przedmiotem
umowy jest ca³y budynek, a œwiadectwo dla lokalu lub czêœci
budynku, gdy przedmiotem umowy sprzeda¿y lub najmu jest
lokal mieszkalny lub czêœæ budynku.

Ogólna podstawa opracowania œwiadectw energetycznych
zawarta jest w Ustawie z dnia 19.09.2007 o zmianie ustawy -
Prawo Budowlane [1] oraz w Ustawie z dnia 27.08.2009
o zmianie ustawy - Prawo Budowlane i ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami [5], a szczegó³owa metodyka sporz¹dzania
œwiadectw charakterystyki energetycznej dla budynków, czêœci
budynków i lokali mieszkalnych ustalona jest w Rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Infrastruktury [2].

Rozporz¹dzenie okreœla:
sposób sporz¹dzania œwiadectw,
wzory œwiadectw,
metody obliczania charakterystyki energetycznej.
Obliczenia, które trzeba wykonaæ w ramach oceny budyn-

ku, dotycz¹ zapotrzebowania na energiê, czyli teoretycznej
wartoœci przewidywanego zu¿ycia odniesionej do jednego
roku. Ta wielkoœæ stanowi obiektywn¹ ocenê jakoœci energe-
tycznej budynku i mo¿e siê ró¿niæ od pomierzonej iloœci
zu¿ytej energii, która to wielkoœæ zale¿y tak¿e od sposobu
u¿ytkowania, a wiêc nie mo¿e byæ podstaw¹ obiektywnej
oceny. Zapotrzebowanie na ciep³o oblicza siê zak³adaj¹c
normatywne warunki u¿ytkowe, czyli:

temperatury w pomieszczeniach ustalone w Rozporz¹-
dzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki [3],

najniekorzystniejsze temperatury zewnêtrzne ustalone dla
danej strefy klimatycznej w normie PN-82/B- 02403 „Tempe-
ratury obliczeniowe zewnêtrzne”,

œrednie miesiêczne temperatury zewnêtrzne i wielkoœci
promieniowania s³onecznego dla poszczególnych miesiêcy -
wed³ug œrednich wieloletnich danych okreœlonych dla najbli¿ej
po³o¿onej stacji meteorologicznej,

wielkoœæ strumienia powietrza wentylacyjnego wed³ug
normy PN-B/83-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkal-
nych, zamieszkania zbiorowego i u¿ytecznoœci publicznej.
Wymagania”.

Obliczenia dotycz¹ce zapotrzebowania na energiê
obejmuj¹:

energiê zu¿ywan¹ na ogrzewanie i wentylacjê,
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energiê zu¿ywan¹ na przygotowanie ciep³ej wody,
energiê zu¿ywan¹ na ch³odzenie (tam gdzie jest stoso-
wane), a w odniesieniu do budynków u¿ytecznoœci publi-
cznej tak¿e energiê na oœwietlenie pomieszczeñ.

Obliczanie zapotrzebowania na energiê obejmuje kolejno:
energiê u¿ytkow¹ (bezpoœrednio wykorzystywan¹), energiê
koñcow¹ (dostarczon¹ do budynku, uwzglêdniaj¹c¹ straty
wynikaj¹ce ze sprawnoœci systemów instalacyjnych) oraz ene-
rgiê pierwotn¹ (uwzglêdniaj¹c¹ straty przy wytwarzaniu i prze-
syle energii oraz rodzaj noœnika energii).

Oceny zapotrzebowania na energiê u¿ytkow¹ na cele ogrze-
wania, wentylacji i ch³odzenia dokonuje siê metod¹ bilansow¹
miesiêczn¹, wed³ug normy PN-EN ISO 13790:2008 [4]. Dla
okreœlonych w rozporz¹dzeniu budynków istniej¹cych obli-
czenie zapotrzebowania na energiê na cele ogrzewania i wenty-
lacji dokonuje siê metod¹ uproszczon¹, omówion¹ w meto-
dologii [2].

Najbardziej obszerne obliczenia, wykonywane w ramach
oceny charakterystyki energetycznej, dotycz¹ zapotrzebo-
wania na energiê do ogrzewania i wentylacji. Obliczenie to wy-
konuje siê metod¹ bilansow¹ miesiêczn¹, opart¹ o zasady poda-
ne w normie PN-EN ISI 13790:2008. Dla poszczególnych
miesiêcy oblicza siê kolejno:

straty ciep³a przez przenikanie przez przegrody
zewnêtrzne,
straty ciep³a przez system wentylacji,
zyski ciep³a od promieniowania s³onecznego,
zyski wewnêtrzne od ludzi i urz¹dzeñ.
Bilans strat i zysków nie jest prostym sumowaniem, gdy¿

przyjmuje siê, ¿e wykorzystanie zysków jest niepe³ne, a stopieñ
ich wykorzystania zale¿y miêdzy innymi od mo¿liwoœci
akumulacji ciep³a przez budynek.

W metodzie szczegó³owej roczne zapotrzebowanie na
ciep³o Q jest sum¹ zapotrzebowania ciep³a do ogrzewania
i wentylacji budynku lub lokalu mieszkalnego w poszcze-
gólnych miesi¹cach (Q ), w których wartoœæ zapotrze-
bowania na ciep³o ma wartoœæ dodatni¹. Rozpatruje siê
miesi¹ce od stycznia do maja i od wrzeœnia do grudnia
w³¹cznie. Na podstawie zapotrzebowania na energiê u¿ytkow¹
w poszczególnych miesi¹cach oblicza siê zapotrzebowanie
roczne, a nastêpnie zapotrzebowanie roczne na energiê
koñcow¹ i pierwotn¹.

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury [2] przewiduje
równie¿ mo¿liwoœæ uproszczonego obliczenia zapotrzebo-
wania na energiê na ogrzewanie i wentylacjê. Ma ono zasto-

Metoda obliczania zapotrzebowania na energiê dla
budynku

H, nd

H, nd, n

sowanie dla okreœlania charakterystyki energetycznej
budynków istniej¹cych, w których œredni wspó³czynnik
przenikania ciep³a U jest wiêkszy od 0,8 W/m K. W metodzie
uproszczonej wykonuje siê od razu bilans roczny, w którym
wykorzystuje siê szereg scalonych wartoœci danych, takich jak:
suma ca³kowitego (rocznego) natê¿enia promieniowania
s³onecznego na jednostkê powierzchni, wspó³czynnik
wykorzystania zysków ciep³a, sprawnoœæ ca³kowit¹ instalacji
c.o. itp. [6].

Dla wiêkszoœci istniej¹cych budynków (o ile œredni
wspó³czynnik przenikania ciep³a U jest wiêkszy od dopu-
szczalnego), mo¿na stosowaæ obie metody obliczeñ, które
w tym przypadku s¹ równowa¿ne. Co wiêcej, rozporz¹dzenie
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energe-
tycznej [2] nie nak³ada na wykonuj¹cego obliczenia obowi¹zku
informowania, jak¹ metod¹ zosta³y wykonane obliczenia.
W zwi¹zku z powy¿szym, celem pracy by³o wyznaczenie
wielkoœci rocznego zapotrzebowania na energiê koñcow¹ Q
oraz energiê pierwotn¹ Q dwoma metodami (szczegó³ow¹ i
uproszczon¹) oraz okreœlenie wp³ywu zastosowanej metody
obliczeñ na wartoœæ charakterystyki energetycznej budynku
mieszkalnego. Obliczenia wykonano dla budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wybudowanego w latach
osiemdziesi¹tych ub. wieku, zlokalizowanego na obszarach
wiejskich powiatu krakowskiego. Budynek jest wyposa¿ony w
system centralnego ogrzewania pracuj¹cy w uk³adzie otwartym
(przewody izolowane) z grzejnikami ogniwowymi ¿eliwnymi
(wyposa¿onymi w zawory termostatyczne), zasilany kot³em
wêglowym. Ciep³a woda u¿ytkowa przygotowywana jest za
poœrednictwem gazowego przep³ywowego ogrzewacza wody
dla czterech odbiorców. Podstawowe dane dotycz¹ce
analizowanego obiektu zestawiono w tab. 1.

Przeprowadzone obliczenia pozwoli³y okreœliæ sezonowe
zapotrzebowanie na energiê dla analizowanego budynku a ich
wyniki zestawiono w tab. 2.

W zale¿noœci od zastosowanej metody obliczeñ sezonowe
zapotrzebowanie na nieodnawialn¹ energiê pierwotn¹ wynosi
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Omówienie wyników obliczeñ

Rys. 1. Charakterystyka energetyczna budynku
Fig. 1. The energy performance of buildings

Œredni wspó³czynnik
przenikania ciep³a

U [W/m K]2

Powierzchnia ogrze-
wana budynku

Af [m ]
2

Kubatura ogrzewanej
czêœci budynku

Ve [m ]3

Powierzchnia wszyst-
kich zewnêtrznych
przegród budynku

A [m ]2

Wspó³czynnik
A/Ve [-]

0,81 184,9 556,87 423,87 0,76

Tab. 1. Podstawowe dane budynku
Table 1. Basic data of the building

Metoda obliczeñ
Roczne zapotrzebowanie

na energiê u¿ytkow¹
[kWh]

Roczne zapotrzebowanie
na energiê koñcow¹

[kWh]

Roczne zapotrzebowanie
na energiê pierwotn¹

[kWh]

szczegó³owa

uproszczona

Qu = 36708

Qu = 36944

Qk = 48924

Qk = 59637

Qp = 55655

Qp = 65600

Tab. 2. Wartoœæ rocznego zapotrzebowania na energiê w budynku
Table 2. Value of annual demand for energy

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 1/2011



55,6 MWh/rok dla metody szczegó³owej oraz 65,6 MWh/rok
dla metody uproszczonej. Na rys 1. przedstawiono
charakterystykê energetyczn¹ budynku. Wed³ug WT2008 [3]
wartoœæ wskaŸnika EP winna siê zawieraæ w przedziale od 148
do 170 kWh/m rok.

Analizowany budynek charakteryzuje siê dwukrotnie
wiêksz¹ od wymaganej wartoœci¹ zu¿ycia energii, która w zale-
¿noœci od przyjêtego sposobu obliczeñ wynosi 301 kWh/m rok
dla metody szczegó³owej i 354,8 kWh/m rok dla metody
uproszczonej. Wykonane obliczenia pozwoli³y porównaæ ze
sob¹ dwie metody. Uzyskane wyniki ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
o ok.16%. Wy¿sze wartoœci wskaŸników jednostkowego zapo-
trzebowania na energiê uzyskiwane s¹ przy obliczeniach
metod¹ uproszczon¹. Nie jest wiêc bez znaczenia jak¹ metodê
wybierzemy chc¹c wyznaczyæ charakterystykê energetyczn¹
budynku. Maj¹c na uwadze powy¿sze wyniki uzasadnione jest,
aby osoba sporz¹dzaj¹ca œwiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku informowa³a na nim w oparciu o jak¹
metodê wykona³a obliczenia.
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RESIDENTIAL BUILDING ENERGY PERFORMANCE, DEPENDING ON THE METHOD
OF CALCULATION

Summary

The energy performance of residential building based on the two equivalent methods of calculation - the detailed and simplified is

determined. EP ratio when used the first method is 300 kWh/m a and for the second method: 356 kWh/m a. Due to the discrepancy
in the results obtained, drawing up the energy certificate it is necessary to state by what method of calculation it was performed.
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