
Podłogi na gruncie
Korelacja podłóg ze ścianami w gruncie

• Każda ściana w gruncie musi być skorelowana z podłogą na gruncie (przy czym nie 
każda podłoga musi być skorelowana ze ścianą).

• Dla uproszczenia wprowadzania danych zaleca się wprowadzanie kilku ścian w 
gruncie o takiej samej konstrukcji i parametrach jako jednej przegrody o 
powierzchni równej sumie powierzchni tych ścian (warto tu skorzystać z 
Kalkulatora Powierzchni, w którym każdą ze ścian wprowadzamy jako osobną 
figurę geometryczną, najczęściej prostokąt). Dzięki takiemu wprowadzeniu ścian w 
gruncie, nie trzeba później dzielić podłogi na gruncie na kilka części przyległych do 
poszczególnych ścian.
gruncie, nie trzeba później dzielić podłogi na gruncie na kilka części przyległych do 
poszczególnych ścian.



Podłogi na gruncie
Korelacja podłóg ze ścianami zewn.

• Ściany zewnętrzne o takiej samej konstrukcji nie mogą być wprowadzone łącznie 
jako jedna przegroda, tj. analogicznie do ścian w gruncie, z uwagi na ich różne 
orientacje względem stron świata. 

• Aczkolwiek – jako że nie każda ściana zewnętrzna musi być skorelowana z podłogą 
na gruncie – sugeruje się korelację podłogi na gruncie z jedną z tych ścian oraz 
uwzględnienie pozostałych poprzez parametr „długość ścian zewnętrznych”.



Podłogi na gruncie
Korelacja podłóg ze ścianami zewn.
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Budynek mieszkalny ogrzewany

Wartości graniczne dla budynku wg WT

EPH EPW

[kWh/m2rok] [kWh/m2rok]

94,6 14,2

Wartości nieodnawialnej energii 

pierwotnej wg. Rozporządzenia w sprawie metodologii określania 

charakterystyki energetycznej budynku

EPH EPW

[kWh/m2rok] [kWh/m2rok]

99,3 85,6

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, www.cieplej.pl 



Budynki ogrzewane a chłodzone
Porównanie metodologii

Aspekt obliczeniowy Aspekt obliczeniowy \\ MetodaMetoda Lokale bez chłodzeniaLokale bez chłodzenia Lokale chłodzoneLokale chłodzone

Źródła chłodu i przerwy w 

chłodzeniu

brak uwzględnione

Przerwy w ogrzewaniu pominięte uwzględnione (w strefach 

chłodzonych)

Zyski od słońca metoda uproszczona metoda dokładna

tylko z przestrzeni ogrzewanej z przestrzeni o regulowanej 

temperaturze i z przestrzeni o 

nieregulowanej temperaturze

Zyski wewnętrzne tylko z przestrzeni ogrzewanej z przestrzeni o regulowanej 

temperaturze i z przestrzeni o 

nieregulowanej temperaturze

Urządzenia pomocnicze z pominięciem urządzeń na 

chłodzenie

z uwzględnieniem urządzeń na 

chłodzenie



Zacienienie
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Lp Usytuowanie mieszkania i/lub przesłony występujące na elewacji budynku Z

1 Budynki na otwartej przestrzeni, lub wysokie i wysokościowe w centrach miast 1,0

2 Mieszkanie  jw. w których co najmniej połowa okien zacieniona jest przez elementy 
loggii lub balkonu sąsiedniego mieszkania

0,96

Zacienienie wg RMI

www.cieplej.pl

loggii lub balkonu sąsiedniego mieszkania

3 Budynki w miastach w otoczeniu budynków o zbliżonej wysokości 0,95

4 Budynki niskie i średniowysokie w centrach miast 0,90







Osłony przeciwsłoneczne ruchome

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska                 
www.cieplej.pl

Zalety stosowania dodatkowych osłon:

• zmniejszenie zysków ciepła latem

• zmniejszenie kosztów chłodzenia 

• utrzymanie zysków ciepła zimą







WRACAMY DO CERTO



Zyski ciepła z przestrzeni
o nieregulowanej temperaturze



Zyski ciepła z przestrzeni
o nieregulowanej temperaturze



Zyski ciepła z przestrzeni
o nieregulowanej temperaturze



Przerwy w regulacji temperatury



Przerwy w regulacji temperatury

Ogrzewanie/chłodzenie:

1. ciągłe
2. pseudo-ciągłe z temp. 

średnioważonąśrednioważoną
3. pseudo-ciągłe z temp. zadaną
4. przerywane (wsp. korekcyjny)
5. wyłączone



Przerwy w regulacji temperatury
Ogrzewane pseudo-ciągłe



Przerwy w regulacji temperatury
Ogrzewanie i wentylacja

Jak policzyć QH,nd,interm ?
RMI milczy na ten temat…



Przerwy w regulacji temperatury [13790:2008]



Przerwy w regulacji temperatury
Chłodzenie i wentylacja



Przerwy w regulacji temperatury [13790:2008]



Oświetlenie wbudowane
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Oświetlenie wbudowane wg RMI



Obliczeniowe sprawności i zyski
od instalacji C.W.U.



Obliczeniowe sprawności i zyski
od instalacji C.W.U.



Obliczeniowe sprawności
instalacji C.O.

• Analogicznie do C.W.U. – RMI zaleca stosowanie 
obliczeniowej metody wyznaczania sprawności przesyłu 
(ηH,d) oraz akumulacji (ηH,s) ciepła w systemie 
ogrzewczym, dającej wyniki zdecydowanie bliższe 
rzeczywistym sprawnościom niż wartości zryczałtowane 
(tj. z podpowiedzi).(tj. z podpowiedzi).

• Co z zyskami od instalacji C.O.?
– Poprawne uwzględnienie sprawności transportu ujmuje straty 

transportu, a moc grzewcza instalacji c.o. obejmuje grzejniki i 
rury. 

– Uznanie strat transportu i magazynowania jako zysków 
spowodowałoby dwukrotne uwzględnienie w/w energii w 
bilansie energetycznym, na dodatek z niewiadomych powodów 
pomniejszonej o sprawność wykorzystania zysków ciepła.



„Obrysowywanie” projektów



Zamówienia: soft@cieplej.pl
Dział IT: soft-it@cieplej.pl

Pomoc merytoryczna: soft-help@cieplej.pl

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska 
www.cieplej.pl

Pomoc merytoryczna: soft-help@cieplej.pl

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Łukasz Dobrzański


