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ZAŁĄCZNIKI
Przykładowy kosztorys inwestorski systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku –
Przykład C, Wariant 1.
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STRESZCZENIE
W niniejszej rozprawie przedstawiono problematykę wyboru systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego budynku o niskim zużyciu energii. Zaproponowano nowe podejście
do oceny systemu oparte na algorytmie wielokryterialnego wspomagania decyzji. Algorytm
ten uwzględnia zarówno czynniki energetyczne takie jak: sumę strat egzergii systemu,
skumulowane zużycie egzergii i energii oraz czynniki ekonomiczne - koszty związane
z budową i eksploatacją systemu. Daje on również możliwość rozpatrzenia dodatkowych
kryteriów oceny, które wpływają na komfort użytkowania budynków takich jak jakość
powietrza wewnętrznego.
Zaproponowany algorytm składa się z pięciu etapów. Pierwszy – analityczny etap
służy zebraniu niezbędnych danych o systemie, obejmuje wykonanie wstępnej analizy
identyfikującej możliwe do zastosowania rozwiązania. Drugi etap to identyfikacja problemu
decyzyjnego, opis zastosowanych kryteriów oceny oraz określenie modeli preferencji
decydenta. W kolejnym kroku następuje wybór wariantów do analizy i przeprowadzenie
obliczeń symulacyjnych systemu. Czwarty etap to porównanie różnych rozwiązań przy
wykorzystaniu

metody

wielokryterialnego

wspomagania

decyzji.

W

tym

celu

zaproponowano metodę porównania parami z ważoną relacją przewyższania. Na końcu,
w piątym etapie, następuje wybór najbardziej kompromisowych rozwiązań systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku o niskim zużyciu energii.
W celu wykonania niezbędnych obliczeń zbudowano matematyczny model pracy
systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, który został oparty na analizie egzergetycznoekonomicznej. Na tej podstawie stworzono program komputerowy w środowisku Matlab,
w którym przeprowadzono obliczenia dla wybranych studiów przypadku.
Zaproponowany algorytm oraz metoda wyboru najbardziej kompromisowych
rozwiązań
przykładami

systemu

wentylacyjno-klimatyzacyjnego

obliczeniowymi.

Pierwszy (A)

została

zobrazowana

dotyczy wyboru

elementu

trzema
centrali

wentylacyjnej, jakim jest wymiennik energii, drugi (B) odnosi się do wyboru parametrów
operacyjnych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Trzeci przykład (C) w rozważaniach
uwzględnia system wentylacyjno-klimatyzacyjny jako całość, uwzględniając analizę
wybranych źródeł i nośników energii.
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ABSTRACT

This thesis presents the problem of choosing the HVAC systems of low energy
consumption buildings. New approach for evaluation based on multicriteria decision
aiding is proposed. That algorithm takes into consideration both factors: the energy - the
sum of exergy loss, the cumulated primary energy and exergy consumption and
economical - the investment and operating costs of the system. It gives also possibility to
consider additional criteria of rating which influent on comfort of building use like indoor
air quality.
Proposed algorithm consist on five stages. The first step is an analytical stage gathering of necessary data about the system, pre-analysis to identify possible solution to
implementation. Step number two identify decision-making problem, describe used
decision criteria of rating and determines model of preferences of decision-maker. In next
step choice of variants for analysis is made and all the calculation and simulations of
system is proceeded. In the fourth stage different solutions are compared
with multicriteria aiding of decision making method. For that purpose comparison in
pairs using outranking relation method is proposed. In last, in the fifth step the most
compromise solution of HVAC system for low energy consumption buildings are chosen.
For performing necessary calculations mathematical model of HVAC system
based on exergy-economic analysis is built. Based on that model computer program in
Matlab computing software was created to conduct calculation for different case studies.
Proposed algorithm and decision aid method for choosing most compromise
solutions for HVAC system was shown on three calculation examples. A first (A)
concerns choice of part of air handling unit which is heat recovery device, second (B) was
referring to setting of operational parameters of HVAC installation. A third example (C)
takes into consideration a HVAC system as a whole, including an analysis of different
kinds of energy sources and carriers.

SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

a

Symbol

Opis

Jednostka

anap

rok obliczeniowy

-

B*

strumień egzergii

kW

skumulowane zużycie egzergii

kWh/a

strumień egzergii napędowej systemu dostarczany do źródła

kW

nap

δ

uż

δBpp

δBZE,el
δBZE

współczynnik charakterystyczny dla danej postaci energii napędowej

energii
strumień egzergii użytkowej

kW

strumień wewnętrznych strat egzergii

kW

straty egzergii związane z wydobyciem paliwa pierwotnego (gaz

kWh/a

ziemny lub węgiel kamienny), jego przetworzeniem i transportem
straty egzergii związane z transportem i produkcją energii

kWh/a

elektrycznej dla urządzeń, gdzie energia elektryczna jest
nośnikiem energii

δBzew

straty egzergii w źródłach energii

kWh/a

b

strumień zewnętrznych start egzergii

kW

C0

egzergia właściwa

kJ/kg

Cs

założone stężenie ditlenku węgla w powietrzu zewnętrznym

ppm

COP

stężenie ditlenku węgla w pomieszczeniu

ppm

cp

współczynnik efektywności energetycznej

-

cw

ciepło właściwe powietrza

kJ/(kgK)

D(Kl)

ciepło właściwe wody

kJ/(kgK)

ΔpWn

dolna wartość progowa dla danego kryterium

ΔpWw

spręż wentylatora nawiewnego

Pa

spręż wentylatora wywiewnego

Pa

Enap

strumień energii

kW

EER

energia napędowa systemu

kWh/a

współczynnik wydajności chłodniczej

-

EP’’

skumulowane zużycie energii pierwotnej

kWh/a

roczne zużycie energii pierwotnej

kWh/a

EP*
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Symbol

EW

Opis

Jednostka

e

roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby wentylatorów

kWh/a

ηe

współczynnik skojarzenia

-

ηi,w

sprawność energetyczna systemu

ηP

sprawność wewnętrzna wentylatora

ηE,el

nominalna sprawność produkcji i dystrybucji energii elektrycznej

ηtr

sprawność energetyczna wytwarzania elektryczności

η*

sprawność przesyłania i transportu elektryczności

ηb,ZE

skumulowana sprawność energetyczna wydobycia paliwa

ηb,el

sprawność egzergetyczna źródła energii

η*b

sprawność egzergetyczną produkcji elektryczności

G(Kl)

przetworzenia i transportu

h1+x

górna wartość progowa dla danego kryterium

-

I0

entalpia właściwa powietrza wilgotnego

kJ/kg

wysokość poniesionych kosztów inwestycyjnych

PLN

kzm,i

okresu eksploatacji

kc,e,
kst,i

skumulowana sprawność egzergetyczna wydobycia paliwa, jego

wartość bieżąca kosztu całkowitego obliczonego dla całego
PLN

wartość kosztów zmiennych eksploatacji systemu w roku
obliczeniowym

PLN/a

wartość kosztów stałych eksploatacji systemu w roku

LHV

obliczeniowym

PLN/a

wartość opałowa nośnika energii

kWh/kg,

123

ilość ocenianych wariantów

m

kWh/(Nm3)

14

strumień wody dopływający do chłodnicy

kg/h

15

wydajność nawilżacza

kg/h

N

strumień wody dopływający do nagrzewnicy

kg/h

NW

strumień ditlenku węgla generowany przez jedną osobę

m3 /(h os)

Qch

chwilowe zapotrzebowanie na moc dla wentylatorów

kWh

8j

roczne zużycie energii przez chłodnicę

kWh/a

QN

strumień mocy ciepła jawnego

kW

roczne zużycie energii przez nagrzewnice

kWh/a
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Symbol
80

Opis

Jednostka

R

strumień strat ciepła dla poszczególnych przegród lub ich części

W

T

liczba lat w okresie obliczeniowym

t

efektywna stopa dyskontu w okresie obliczeniowym

T0

temperatura powierza

K

tch1

temperatura otoczenia

K

tch2

temperatura wody dopływająca do chłodnicy

K

Te

założona temperatura wody opuszczająca chłodnicę

K

Tn

temperatura powietrza zewnętrznego

K

Tw

temperatura powietrza nawiewanego

K

tw1

temperatura powietrza wywiewanego

K

tw2

temperatura wody dopływającej do nagrzewnicy

K

tα

założona temperatura wody opuszczająca nagrzewnicę

K

=>

wartość zmiennej Studenta

=?

strumień powietrza nawiewanego przypadający na jedną osobę

m3/h

=5

strumień powietrza nawiewanego

m3/h

Wl

strumień powietrza wywiewanego

m3/h

xi,l

waga przypisana konkretnemu kryterium

xj,l

wartość wariantu xi względem danego kryterium,

xn

wartość wariantu xj względem danego kryterium.

xw

zawartość wilgoci w powietrzu nawiewanym do pomieszczenia

(kg/kg s.p.)

zawartość wilgoci w powietrzu wywiewanym z pomieszczenia

(kg/kg s.p.)

OZNACZENIA
Symbol

ABS

Opis

CH

jednostopniowe absorpcyjne urządzenie chłodnicze

Fn

elektrociepłownia przeciwprężna

Fw

filtr nawiewny

EC

chłodnica

KG

filtr wywiewny
gazowy kocioł kondensacyjny
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NP

NWI

nawilżacz powietrza

PC

obrotowy wymiennik ciepła

WC

przepustnica wywiewna

WWLP

wentylator wywiewny

NWII

nagrzewnica pierwotna

Pn

sprężarkowa pompa ciepła

Wn

wymiennik ciepła

OWC

nagrzewnica wtórna

Pw

przepustnica nawiewna

Ww

wentylator nawiewny

WWLW

chłodzonym powietrzem

sprężarkowa

sprężarkowa

wytwornica

wytwornica

wody

lodowej

ze

skraplaczem

wody

lodowej

ze

skraplaczem

chłodzonym wodą
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1. WSTĘP

Jednym z wyzwań współczesnego świata jest ograniczenie zużycia energii. Jest
to problem trudny do rozwiązania, gdyż zaobserwować można ciągły wzrost
zapotrzebowania na

energię zarówno

w sektorze komunalno–bytowym,

jak

i w przemyśle.
Największe zużycie energii w krajach Unii Europejskiej przypada na sektor
budownictwa - obecnie jest to około 41%, kolejne miejsca listy wg zużycia zajmuje
transport ok. 32% oraz przemysł ok. 27% [39]. Z tego powodu to w sektorze
budownictwa należy przede wszystkim szukać sposobów redukcji zużycia energii.
Jednym

z

dokumentów

określających

kierunek

rozwoju

budownictwa

energooszczędnego w Unii Europejskiej jest wydana 19 maja 2010r. Dyrektywa
2010/31/UE [37] w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jej celem jest
ekonomicznie uzasadniona poprawa charakterystyki energetycznej budynków za pomocą
m. in. mniejszego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania
ciepłej wody oraz oświetlenia. Zrealizować to zadanie można poprzez stosowanie m. in.
odpowiednich materiałów, technologii wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik
montażu przy odpowiedzialnym i przemyślanym zastosowaniu wybranych źródeł
zasilania [37]. Zawarte w Dyrektywie [37] kierunki rozwoju Unii Europejskiej wskazują,
że po 2020 roku (po 2018r. dla budynków zajmowanych przez władze publiczne
oraz będące ich własnością) wszystkie nowe budynki będą musiały spełniać wysokie
standardy energooszczędności, a zastosowane w nich instalacje mają być w dużej mierze
zasilane ze źródeł odnawialnych.
Kolejnymi, oprócz regulacji prawnych, ważnymi czynnikami wpływającymi
na decyzje o działaniach energooszczędnych są przyczyny ekologiczne i ekonomiczne.
Konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju pozwalającego
na zachowanie w możliwie największym stopniu zastanego środowiska, obawy przed
nieodwracalną zmianą klimatu na Ziemi, w końcu ciągle rosnące ceny nośników energii
powodują tendencję do ograniczenia jej zużycia.
W ostatnich latach, na skutek znacznej poprawy izolacyjności cieplnej przegród
budowlanych, wzrósł udział zapotrzebowania na energię dla podgrzania i chłodzenia
powietrza wentylacyjnego w bilansie energetycznym budynków. Dalsze obniżanie
zapotrzebowania na energię powinno być zatem związane z udoskonalaniem działania
11
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instalacji technicznego wyposażenia budynku, głównie systemów wentylacyjnych,
ogrzewczych i chłodzących. Poprawa efektywności tych systemów powinna być
realizowana przy zapewnieniu niezbędnego komfortu użytkowania budynku.
Procesy zaopatrzenia w ciepło są procesami niedoskonałymi na skutek
nieodwracalności

przepływu

ciepła.

Badania

procesów

przetwarzania

energii

prowadzone są z reguły za pomocą analizy energetycznej. Nie uwzględnia ona jednak
niejednakowej praktycznej przydatności różnych postaci energii. Trudno porównywać
na podstawie sprawności energetycznej różne obiegi cieplne. Dodatkowo wszystkie
procesy przebiegają w otaczającym środowisku zewnętrznym, które ma wpływ na sposób
ich realizacji, a którego standardowa analiza energetyczna, oparta na I zasadzie
termodynamiki, nie uwzględnia.
Konieczne jest opracowanie nowej, dokładniejszej metodyki oceny systemów
przetwarzania energii dla budynków o niskim zużyciu energii, ponieważ obecnie
popularne metody stają się zarówno niewystarczająco dokładne, jak i nieprecyzyjne.
Jednocześnie nowa metodyka powinna uwzględniać analizę kosztów, gdyż często jest to
jeden z decydujących parametrów przy wyborze optymalnego rozwiązania. Dodatkowo
ocena

powinna

być

wieloaspektowa,

uwzględniać

indywidualny

charakter

przedsięwzięcia i preferencje decydenta. Wskazane byłoby, aby ta metodyka miała też
możliwość zastosowania w fazie przedprojektowej procesu budowlanego, gdzie
następuje wybór określonego wariantu systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
budynku.
Egzergia jest miarą jakości energii. Jakość tę określa się za pomocą maksymalnej
zdolności do wykonania pracy w istniejącym środowisku. Przy pomocy analizy
egzergetycznej można identyfikować miejsca, gdzie dochodzi do największych jej strat.
Analiza strat egzergii pozwala określić możliwość udoskonalenia procesów
energetycznych, w tym cieplnych.
W związku z powyższym w pracy zaproponowano analizę egzergetyczną
do oceny systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Uzupełniono ją o analizę
ekonomiczną, uwzględniającą zarówno koszty inwestycyjne, jak i eksploatacyjne tych
systemów. Ze względu na złożoność zagadnienia, w analizowanym procesie decyzyjnym
pomocne mogą być wielokryterialne metody wspomagania decyzji. Pozwalają one
wyposażyć decydenta w narzędzia umożliwiające rozwiązanie złożonych problemów
decyzyjnych, wymagających uwzględnienia wielu, często przeciwstawnych punktów
widzenia.
12
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W pracy zaproponowano nowe podejście do oceny i wyboru systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku o niskim zużyciu energii. Podejście to oparte
jest na algorytmie wielokryterialnego wspomagania podejmowania decyzji. Algorytm
pozwala na rozważenie zarówno czynników energetycznych takich jak: sumę strat
egzergii systemu, skumulowane zużycie egzergii i energii oraz czynników
ekonomicznych - kosztów związanych z budową i eksploatacją systemu. Ma również
możliwość uwzględnienia dodatkowych kryteriów oceny, które wpływają na komfort
użytkowania budynków, takich jak jakość powietrza wewnętrznego.
W ramach pracy zbudowano model matematyczny systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego

na podstawie

którego

stworzono

kod

źródłowy

programu

symulacyjnego w oprogramowaniu Matlab. Pozwala on wyznaczyć straty egzergii
w poszczególnych urządzeniach systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, strumień
egzergii napędowej systemu, skumulowane zużycie egzergii i energii oraz daje
możliwość obliczenia kosztów eksploatacyjnych i kosztów inwestycyjnych. Dodatkowo
sporządzono algorytm oceniający system wentylacyjno-klimatyzacyjny w zależności
od preferencji decydenta.
Rozprawa podzielona została na siedem rozdziałów. W pierwszym opisano
obszar, którego praca dotyczy oraz motywacje podjęcia tematu. W drugim przedstawiono
tezę i cele badawcze pracy.
W trzecim rozdziale dokonano przeglądu stanu wiedzy na temat budynków
energooszczędnych, najważniejszych przepisów prawnych Polski i Unii Europejskiej
w sprawie oszczędności energii, instalacji technicznego wyposażenia budynków
ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Omówiono
także metody oceny systemów zaopatrzenia budynków w ciepło i chłód oraz dokonano
krótkiego opisu zasad wielokryterialnego wspomagania decyzji.
Czwarty rozdział obejmuje opis zaproponowanej metodyki oceny systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku o niskim zużyciu energii. W celu wyboru
najbardziej

kompromisowego

rozwiązania

zaproponowano

wykorzystanie

wielokryterialnego wspomagania decyzji. Zaproponowano otwarty zestaw kryteriów,
w którym najważniejszymi są: suma strat egzergii lub skumulowane zużycie egzergii,
koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne.
Piąty rozdział przedstawia model matematyczny pracy systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego. Został on wprowadzony do programu Matlab jako kod symulacyjny.
Obejmuje opis przemian powietrza wilgotnego niezbędnych do uzyskania określonych
13
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parametrów w pomieszczeniach wewnętrznych. Przedstawia sposób wyznaczania
skumulowanego zużycia energii i egzergii na potrzeby systemu oraz strat egzergii
na wszystkich ogniwach układu. Dodatkowo omówiono sposób określenia kosztów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych systemu.
Szósty rozdział stanowi aplikacyjną część pracy. Zaprezentowano w nim trzy
przykłady zastosowania zaproponowanej analizy przy wyborze systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego budynków o niskim zużyciu energii.
Rozdział siódmy stanowi podsumowanie pracy.
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Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano problem badawczy
polegający na konieczności stworzenia nowej metodyki oceny systemów wentylacyjnoklimatyzacyjnych budynków o niskim zużyciu energii. Powinna ona zostać oparta
o bilans energii i egzergii oraz o analizę ekonomiczną. Tak zdefiniowany problem
decyzyjny może być rozwiązany z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej
pozwalającej na znalezienie rozwiązań kompromisowych zgodnych z preferencjami
decydenta. Proponowana metodyka winna uwzględniać zarówno złożoność działania
instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, jak również wielokryterialny charakter ocen
ich funkcjonowania.
Zidentyfikowany problemem naukowy pozwolił na sformułowanie następującej
tezy badawczej:

Istnieje

możliwość

efektywnej

oceny

systemów

wentylacyjno-

klimatyzacyjnych budynków o niskim zużyciu energii, która uwzględniać będzie
przydatność różnych postaci energii, identyfikować miejsca gdzie dochodzi
do największych jej strat, określać możliwości udoskonalenia pracy tych systemów
oraz ich parametry ekonomiczne.

Dla udowodnienia przedstawionej tezy badawczej w pracy przyjęto program
badań obejmujący:
•

opracowanie metodyki służącej do oceny wariantów systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego budynku o niskim zużyciu energii wraz z jego
poszczególnymi

elementami

za

pomocą

analizy

egzergetyczno–

ekonomicznej;
•

opracowanie sposobu wyboru najbardziej kompromisowego rozwiązania
systemu

wentylacyjno-klimatyzacyjnego

oraz

jego

poszczególnych

elementów, który uwzględniać będzie złożoność funkcjonowania instalacji,
wielokryterialny charakter ocen całego systemu oraz możliwe sprzeczne
interesy decydentów.
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Dla realizacji wyżej wymienionego programu badań zrealizowano następujące
cele badawcze:
•

budowa modelu matematycznego, bazującego na analizie egzergetycznej,
który pozwolił na określenie wewnętrznych i zewnętrznych strat egzergii,
egzergii napędowej systemu, skumulowanego zużycia egzergii oraz
wskazanie miejsca, gdzie dochodzi do największych strat egzergii w całym
łańcuchu przemian energetycznych, począwszy od miejsca, gdzie jest
wytwarzana, poprzez dystrybucję i użytkowanie energii w budynku;

•

budowa

modelu

klimatyzacyjnych

oceny
opartego

ekonomicznej
o

systemów

wyznaczenie

kosztów

wentylacyjnoeksploatacji

oraz nakładów inwestycyjnych na budowę systemu;
•

integracja

zbudowanych

modeli

egzergetyczno-ekonomicznych

i wykorzystanie ich w wielokryterialnej ocenie wybranych studiów
przypadku:
−

wyborze elementu systemu tj. wymiennika do odzysku energii,

−

wyborze parametrów operacyjnych systemu,

−

wyborze

systemu

wentylacyjno-klimatyzacyjnego

o niskim zużyciu energii jako całości.
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3.1. Wprowadzenie

Redukcja zużycia energii jest problemem trudnym do rozwiązania, gdyż
zaobserwować można ciągły wzrost zapotrzebowania na energię zarówno w sektorze
komunalno–bytowym, jak i w przemyśle. Czynniki powodujące zwiększanie
zapotrzebowania na energię to m. in.: szybki wzrost liczby ludności, dążenie
do osiągnięcia możliwie wysokiego poziomu życia. Ciągły wzrost zapotrzebowania
na energię, powoduje bezustanne działania nad poprawą efektywności przemian energii
oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym.
Według szacunków popyt na energię na świecie może wzrosnąć o około 50% do 2030
roku [77]. Dalszy rozwój będzie wiązał się ze wzrostem zapotrzebowania na energię [78].
Jego zaspokojenie najprostszą metodą, tj. poprzez zwiększenie konwencjonalnej
produkcji energii, będzie trudne do zrealizowania. Z tego względu alternatywnym,
a zarazem istotnym źródłem energii, wydają się być działania zmierzające do jej
oszczędności i efektywnego wykorzystania [78].
Istotną pozycję w zużyciu energii odgrywa sektor komunalno-bytowy, w części
tworzonej przez budynki. Jest on jednym z głównych konsumentów energii
we współczesnych gospodarkach krajów rozwiniętych i to przede wszystkim w fazie
eksploatacji tych obiektów [77]. W literaturze często przytaczana jest informacja o około
41% udziale budynków w ogólnej konsumpcji energii w Unii Europejskiej [2,4,5,6,77].
Według innych danych odnoszących się do 2005r. struktura rocznego zużycia energii
w krajach UE przedstawiała się następująco: transport – 31%, przemysł – 28%, budynki
mieszkalne – 27%, budynki usługowe – 11% i rolnictwo 3% [77]. W Unii Europejskiej
znajduje się około 196 mln budynków [77]. Udział zużycia energii w budynkach
w stosunku do całkowitego zużycia energii w każdym kraju jest inny. Szczególnie wysoki
jest dla: Łotwy – 56,9%, Węgier – 56,1%, Estonii – 53,5%, Polski – 53% i Litwy – 50,7%
[77]. Na bilans energetyczny budynków ma wpływ głównie: ogrzewanie, chłodzenie,
wentylacja, klimatyzacja, w następnej kolejności przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
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gotowanie, oświetlenie i zasilanie urządzeń elektrycznych. Bez względu jednak na źródło
danych stwierdzić można, że budynki są znaczącym konsumentem energii.
Tablica 3.1. Struktura zużycia energii w budynkach w Polsce i krajach Unii Europejskiej [77].
Polska

Zużycie energii w budynku

Unia Europejska

udział w zużyciu energii w budynku, %

Ogrzewanie i wentylacja

71,5

70

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

15,1

14

Gotowanie

6,6

4

Oświetlenie i urządzenia elektryczne

6,8

12

Z powodu dużej energochłonności budownictwa, w tym właśnie sektorze przede
wszystkim należy szukać oszczędności. Pierwsze próby ograniczenia zużycia energii
w budynkach pojawiły się w latach 70. XX wieku. Pojawiło się wtedy po raz pierwszy
określenie „dom energooszczędny”. Miał na to wpływ kryzys paliwowy i naftowy, który
uświadomił światu, że zasoby naturalnych surowców takich jak gaz ziemny, ropa naftowa
czy węgiel są ograniczone. Konieczność redukcji zużycia konwencjonalnych nośników
energii poskutkowało poszukiwaniami alternatywnych jej źródeł. Na większą skalę
rozpoczęło się wykorzystywanie najpierw energii słonecznej, później innych
odnawialnych źródeł energii takich jak: wiatr, energia geotermalna, biomasa.
Budynki o zmniejszonym zużyciu energii i wykorzystujące odnawialne źródła
energii to budynki energooszczędne. Na energochłonność budynków wpływa szereg
czynników. Najważniejsze z nich to [96]:
•

parametry środowiska zewnętrznego (klimat, sąsiedztwo budynku),

•

architektura budynku (usytuowanie budynku względem stron świata,
powierzchnia przegród przezroczystych, rozmieszczenie pomieszczeń,
geometria budynku),

•

rozwiązania konstrukcyjne oraz izolacyjność przegród budowlanych,

•

rodzaj wentylacji,

•

rodzaj i sprawność systemu ogrzewczego (na potrzeby c.o. i c.w.u.),

•

system zarządzania budynkiem.

Podstawową ideą projektowania budynków o niskim zużyciu energii jest
jakościowe i ilościowe ulepszanie ich termicznej obudowy oraz systemów technicznego
wyposażenia do poziomu pozwalającego na utrzymanie komfortu klimatycznego przy
18
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racjonalnie niskim zużyciu energii [63]. Dodatkowo istotne jest, aby prowadzić
do minimalizacji zużycia nieodnawialnych źródeł energii mając na uwadze warunki
klimatyczne oraz wymagania użytkowników. Zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej
na cele ogrzewania i wentylacji powinno mieścić się przedziale 15-50 kWh/(m2a).
Podstawowe założenia przy budowie budynku energooszczędnego to [69]:
•

bierne wykorzystanie energii słonecznej poprzez właściwie zagospodarowanie
działki budowlanej,

•

właściwa organizacja pomieszczeń,

•

termoizolacyjność i szczelność przegród zewnętrznych,

•

wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

3.2. Polityka Polski i Unii Europejskiej w sektorze budownictwa
energooszczędnego

Ciągły rozwój budownictwa energooszczędnego wymusza stosowanie coraz
bardziej efektywnych sposobów redukcji zużycia energii, przy minimalizacji kosztów
inwestycyjnych. W Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej, można
zaobserwować stopniowe prawne ograniczenia zużycia energii w budynkach nowych,
poddawanych remontom i modernizacji. W ostatnich kilkunastu latach, w ramach Unii
Europejskiej wprowadzono szereg dyrektyw mających poprawić efektywność
energetyczną budynków. Najważniejsze z nich to:
•

Dyrektywa 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie wspierania
kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku
wewnętrznym energii [33],

•

Dyrektywa 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie efektywności
końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych [34],

•

Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych [36],

•

Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiająca ogólne
zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią [35],
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•

Dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków [37].

Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [37],
poświęcona jest poprawie charakterystyki energetycznej budynków, wymaganiom
dotyczącym klimatu wewnętrznego oraz opłacalności ekonomicznej. Jej celem jest
ekonomicznie uzasadniona poprawa charakterystyki energetycznej budynków za pomocą
m. in. mniejszego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania
ciepłej wody oraz oświetlenia oraz poprzez stosowanie m. in. odpowiednich materiałów,
technologii wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik montażu przy
odpowiedzialnym i przemyślanym zastosowaniu wybranych źródeł zasilania [37].
Zawarte w Dyrektywie [37] kierunki rozwoju Unii Europejskiej wskazują, że po 2020
roku (po 2018r. w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz
będące ich własnością) wszystkie nowe budynki będą musiały spełniać wysokie
standardy energooszczędności, a zastosowane w nich instalacje mają być w dużej mierze
zasilane ze źródeł odnawialnych.
W Dyrektywie [37] wprowadzono pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu
energii, czyli budynku o zużyciu energii netto bliskim zeru. Niemal zerowa lub bardzo
niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii
ze źródeł odnawialnych, w tym z energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanych
na miejscu lub w pobliżu budynku. Głównym celem Dyrektywy jest obniżenie zużycia
energii w sektorze budowlanym o 20% w ramach całej Unii Europejskiej. Państwa
członkowskie mają za zadnie ustanowić przepisy, które będą określały standardy
energetyczne budynku i jego elementów zwracając uwagę na 3 podstawowe aspekty:
techniczny, ekonomiczny i finansowy, czyli opłacalność zastosowanych rozwiązań [142].
W Polsce system oceny energetycznej wprowadzono przepisami ustawy – Prawo
Budowlane [135]. Ustalono w nich, kiedy istnieje obowiązek posiadania świadectwa
charakterystyki energetycznej oraz kto może je opracowywać. Ponadto ustawa
zobowiązywała odpowiedniego ministra do wydania rozporządzenia w sprawie
metodologii opracowania świadectw [147]. Na tej podstawie w 2008r. wydano
rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynków [105], które było podstawą do obliczeń do roku 2014. Dnia 9 września 2014r.
opublikowano nową ustawę o charakterystyce energetycznej budynków [134], która
zastąpiła przepisy dotyczące świadectw dotychczas zawarte w Prawie Budowlanym.
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Weszła w życie 9 marca 2015r. Celem ustawy [134] jest promocja poprawy
charakterystyki energetycznej budynków oraz udoskonalenie istniejącego systemu oceny
energetycznej.
Kolejnym ważnym aktem prawnym w Polsce jest rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynków lub części budynków oraz świadectw
charakterystyki energetycznej [106].
W związku ze zmianami w 2013 r., znowelizowane zostało także Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [91]. Nowelizacja
rozporządzenia pokazuje sposób dojścia do standardu budynków prawie zero
energetycznych na przestrzeni najbliższych kilku lat. Najważniejsze modyfikacje dotyczą
stopniowych zmian w zakresie wymagań izolacyjności cieplnej przegród budowlanych obniżenia współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie,
dachów i stropodachów oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Rozporządzenie [91] określa
również kryteria oceny efektów energetycznych, które dotyczą następujących
wskaźników:
•

wskaźnik EK rocznego zapotrzebowania na energie końcową – uwzględnia
ilość

energii

do

ogrzewania

(ewentualnie

chłodzenia),

wentylacji,

przygotowania c.w.u., oświetlenia oraz dodatkowych napędów wyznaczany
na granicy budynku;
•

wskaźnik EP rocznego jednostkowego zapotrzebowania energii pierwotnej
wyznaczany na podstawie wskaźników EK dotyczących poszczególnych
nośników

energii,

przy

wykorzystaniu

współczynników

nakładów

nieodnawialnej energii pierwotnej na pozyskanie ze złoża oraz przetwarzanie
i dostarczanie nośnika energii do budynku.
Zmienione przepisy rozporządzenia [91] określają maksymalne wartości
wskaźnika

EP

określającego

roczne

jednostkowe

na nieodnawialną energię pierwotną.
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Tablica 3.2. Zestawienie maksymalnych wskaźników EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji
i przygotowania ciepłej wody dla przykładowych rodzajów budynków (na podstawie [91]).
Maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej
Lp.

wody [kWh/m2 rok]

Rodzaj budynku

obowiązujące od

od 1 stycznia

od 1 stycznia

1 stycznia 2014r.

2017r.

2021r.

1

Budynek mieszkalny jednorodzinny

120

95

70

2

Budynek mieszkalny wielorodzinny

105

85

65

3

Budynek zamieszkania zbiorowego

95

85

75

390

290

190

65

60

45

110

90

70

4

5

6

Budynek użyteczności publicznej opieka zdrowotna
Budynek użyteczności publicznej pozostałe
Budynek magazynowy, gospodarczy i
produkcyjny

17 lipca 2015r. weszła w życie uchwała w sprawie przyjęcia „Krajowego planu
mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” [132]. Wdraża
ona do polskiego porządku prawnego część postanowień unijnej Dyrektywy 2010/31/UE.
Plan [132] zawiera definicję budynku o niskim zużyciu energii odzwierciedlającą
istniejące warunki i możliwe do osiągnięcia, uzasadnione ekonomicznie, środki poprawy
charakterystyki energetycznej budynków. Przedstawia działania administracji rządowej,
podejmowane w celu promowania budynków o niskim zużyciu energii, zwiększenia
pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w nowych i istniejących budynkach
oraz harmonogram osiągniecia założonych celów.

3.3. Metody wyznaczania zapotrzebowania energetycznego budynków

Problem oceny energetycznej budynków jest przedmiotem wielu prac
badawczych, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Celem ich jest zasadniczo
wyznaczenie wielkości zużycia energii na określone potrzeby, identyfikacja dyssypacji
i możliwość ich zmniejszenia [16].
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Do prac poświęconych analizie zapotrzebowania na energię w budynkach należą
m. in. [59,65,76,113,118]. Zapotrzebowanie energetyczne istniejącego budynku można
wyznaczać na dwa różne sposoby [59]. Jednym z nich jest badanie pomiarowe ilości
ciepła rzeczywiście dostarczonego do budynku, innym obliczenia wykonywane przy
założeniu znormalizowanych warunków użytkowania budynku i klimatu zewnętrznego.
Rzeczywiste zużycie ciepła w istniejących budynkach z reguły różni się
od przewidywanego z kilku powodów. Jednym z czynników jest trudny do przewidzenia
wpływ promieniowania słonecznego oraz zmienność klimatu zewnętrznego.
W pracy [65] przeanalizowano zużycie ciepła w trzech budynkach mieszkalnych,
które różniły się kubaturą. Porównywano rzeczywiste i teoretyczne charakterystyki
energetyczne budynków w powiązaniu ze zmiennością parametrów klimatu
zewnętrznego.
Kasperkiewicz w pracy [59] zwrócił uwagę, że sposób użytkowania budynków
mieszkalnych jest często inny niż zakładano w projekcie, m. in. z powodu mniejszej
liczby osób przypadających na mieszkanie, w porównaniu do ilości przyjętej
w obliczeniach. W swojej pracy zaproponował metodę monitoringu do oceny
rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło w budynkach mieszkalnych. Polega ona
na określeniu ilości ciepła dostarczonego do budynku, w zależności od temperatury
zewnętrznej oraz wyznaczeniu rzeczywistych potrzeb cieplnych budynku.
Z kolei doświadczenia z niemieckiego Stuttgartu [120], gdzie porównywano
zapotrzebowanie na ciepło dla 36 identycznych budynków mieszkalnych szeregowych,
pokazują, jak duży wpływ na zużycie ciepła ma zachowanie użytkowników.
W przeprowadzonych badaniach, odchyłki od średniego zużycia energii dochodziły
do 65% w dół i do 75% w górę zużycia energii w poszczególnych identycznych
budynkach.
Zapotrzebowanie energetyczne projektowanego budynku można wyznaczyć tylko
na podstawie obliczeń. Obecnie coraz częściej, przed wyborem projektu końcowego
budynku, analizuje się kilka rozwiązań technologicznych, aby wybrać ten najmniej
energochłonny. Koncepcje oceniane są przy pomocy symulacji energetycznych budynku.
W obliczeniach uwzględniana jest zarówno konstrukcja budynku, jak i jego wyposażenie
w instalacje.
Opis specyfiki symulacji zużycia energii w nowoczesnych budynkach znaleźć
można w pracy [16]. Podzielono w niej narzędzia do obliczania zużycia energii na trzy
grupy. Jedną są programy do obliczeń strat i zysków ciepła, drugą stanowią aplikacje
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doboru i wymiarowania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, a trzecią są
programy pozwalające na dobór systemów chłodniczych, ciepłej wody użytkowej oraz
źródeł ciepła i chłodu.
W ramach analiz energetycznych budynku dostępnych jest ponad 350 aplikacji
komputerowych. Porównanie dwudziestu programów do symulacji energetycznych
budynku znaleźć można w artykule [28]. W pracy [16] przeprowadzono obliczenia
symulacyjne zużycia energii w budynkach biurowych za pomocą trzech programów:
HAP, Ventac oraz Energy Plus.
Heim i Samuszonek w artykule [49] wykorzystali również symulację
komputerową do obliczeń zapotrzebowania na ciepło i chłód przy projektowaniu
budynków. Analiza prowadzona była równolegle z projektem architektonicznym
wielofunkcyjnego

budynku

biurowego.

Wyniki,

które

otrzymywano,

służyły

do modyfikacji projektu budynku w taki sposób, aby otrzymać wariant najkorzystniejszy
pod względem charakterystyki energetycznej.
Najważniejsze

problemy

w

symulacjach

komputerowych

związanych

ze zużyciem ciepła przez nowoczesne budynki przedstawione zostały w [16].
Bartkiewicz wskazuje, jakie znaczenie na otrzymane rezultaty ma właściwy dobór
programu

symulacyjnego

oraz poprawność,

spójność

i

dokładność

danych

wprowadzanych do modeli numerycznych.

3.4.

Wpływ

odnawialnych

instalacji
źródeł

technicznego
energii

na

wyposażenia

budynku

zapotrzebowanie

oraz

energetyczne

budynków

3.4.1. Instalacje technicznego wyposażenia budynku

Potrzeby energetyczne budynku uzależnione są w dużej mierze od zakresu jego
wyposażenia w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody
użytkowej oraz oświetlenia wewnętrznego. W literaturze znaleźć można wiele prac
poświęconych

instalacjom

technicznego

wyposażenia

budynku

m.

in.

[63,64,67,139,43,17]. W krajach, o podobnych do Polski warunkach klimatycznych,
największe zużycie energii w budynkach przypada na ogrzewanie.
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W artykule [43] Firląg przeanalizował wpływ systemu ogrzewczego na komfort
cieplny i zużycie energii. Porównał tradycyjne grzejnikowe ogrzewanie wodne
z powietrznym dla budynku pasywnego usytuowanego w Niemczech. Użył w tym celu
program TRNSYS.
W referacie [17] przedstawiono wpływ przyjętego rozwiązania strukturalnego instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na efektywność instalacji
dla budynku jednorodzinnego. Przeanalizowano starty ciepła dla różnych lokalizacji
przewodów grzejnych: w podłodze, na gruncie i w izolacji. Porównano rozprowadzenie
przewodów w układzie rozgałęźnym, obwodowym i rozdzielaczowym.
Analizę możliwości wykorzystania niskotemperaturowego czynnika płynącego
w przewodach umieszczonych w ścianie do ogrzewania pomieszczeń przedstawili
w pracach [72,73] Leciej-Pirczewska i Szaflik. Jak wskazują, niezbędna temperatura
czynnika grzejnego w tych systemach jest niższa niż w tradycyjnych układach. Wpływa
to korzystnie na komfort cieplny, jakość powietrza wewnętrznego oraz powoduje
redukcję zużycia ciepła. Poprawia również efektywność pozyskania energii ze spalania
paliw i niekonwencjonalnych źródeł energii.
Wyniki analizy bilansu cieplnego układu składającego się z instalacji c.w.u.,
zasobnika, instalacji solarnej i kotła dogrzewającego wodę przedstawione zostały w [18].
Celem badań było m.in. sprawdzenie, jaki wpływ na zużycie energii ma obecność
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej lub jej brak.
W ostatnich latach, na skutek znacznej poprawy izolacyjności cieplnej przegród
budowlanych, w bilansie cieplnym wzrósł udział zapotrzebowania na energię na potrzeby
podgrzewu i chłodzenia powietrza wentylacyjnego.
Wentylacją nazywamy wymianę powietrza w pomieszczeniach polegającą
na usuwaniu powietrza zanieczyszczonego lub gorącego i doprowadzeniu powietrza
świeżego lub chłodnego. Wentylacja poprawia stan i skład powietrza poprzez jego
wymianę w pomieszczeniu [141]. Niedostateczna wymiana powietrza może wywołać
„syndrom chorego budynku” (SBS – ang. Sick Building Syndrome), czyli zespół
dolegliwości występujących w określonym miejscu (np. w budynku, w którym się
pracuje) [97]. Przykre dolegliwości są związane ze zbyt małym strumieniem powietrza
zewnętrznego docierającego do pomieszczenia oraz ze złą jego jakością. Objawy SBS to
często: bóle i zawroty głowy, omdlenia, mdłości, przemęczenie, czy podrażnienie błon
śluzowych [97].
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Różnorodność systemów wentylacyjnych jest bardzo duża. W literaturze zaleźć
można klasyfikację dokonywaną ze względu na wiele kryteriów. Do najczęściej
stosowanych kryteriów podziału należą [141]:
•

siły powodujące przepływ powietrza – wentylacja naturalna, wentylacja
mechaniczna;

•

czas działania – wentylacja ciągła, wentylacja okresowa;

•

sposób organizowania wymiany powietrza – wentylacja ogólna, wentylacja
miejscowa;

•

kierunek transportu powietrza względem pomieszczenia – wentylacja
nawiewna, wentylacja wywiewna, wentylacja nawiewno-wywiewna;

•

różnica ciśnienia powietrza względem otaczających pomieszczeń –
wentylacja nadciśnieniowa, wentylacja podciśnieniowa;

•

zakres uzdatniania powietrza – np. wentylacja z chłodzeniem, z nawilżaniem,
osuszaniem, urządzenia klimatyzacyjne (za pomocą których temperaturę
i wilgotność względną

powietrza można utrzymać z

odpowiednią

dokładnością w ciągu roku);
•

prędkość transportu powietrza w przewodach nawiewnych – wentylacja
o niskich,

średnich

i wysokich

prędkościach

przepływu

powietrza

w przewodach;
•

liczba

przewodów

magistralnych

–

instalacje

bezprzewodowe,

jednoprzewodowe, dwuprzewodowe.
Dodatkowo należy uwzględnić wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła – ten
rodzaj wentylacji zalecany jest szczególnie do domów energooszczędnych. W zależności
od zastosowanego wymiennika ciepła, mają one różne sprawności. Dla wymienników
krzyżowych sprawność cieplna dochodzi do ok 70%, dla obrotowych do ok. 80%, a dla
przeciwprądowych do 90% [143].
W celu pełnego charakteryzowania systemu używa się zwykle kilku określeń
np.: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła i z chłodzeniem.
W przeszłości, aby uzyskać obniżenie zapotrzebowania budynków na energię,
zmniejszano strumień powietrza wentylacyjnego, na przykład za pomocą zbyt szczelnych
okien w powiązaniu z wentylacją grawitacyjną. Prowadziło to jednak do znacznego
pogorszenia jakości powietrza wewnętrznego [119]. Zastosowanie odzysku ciepła
z powietrza usuwanego z pomieszczeń oraz wentylacji nawiewno–wywiewnej pomaga
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obniżyć koszty i zapotrzebowanie na energię, przy jednoczesnym zachowaniu
odpowiednich

strumieni

powietrza.

Rozpatrywaniem

instalacji

wentylacyjno-

klimatyzacyjnych zajmowało się wielu badaczy.
Przegląd najczęściej stosowanych metod do odzysku ciepła znajduje się w pracy
[81]. Zmienność strumienia powietrza wentylacyjnego dla budynku mieszkalnego,
w oparciu o bilans wilgoci, analizowały Antoniewicz i Koczyk w referacie [8].
Oszacowano oszczędności energii, które wynikałyby z wprowadzenia wentylacji
higrosterowalnej oraz porównano z wynikami badań przeprowadzonymi we Francji.
Panek, Narowski i Sowa w pracy [94] zaproponowali metodę oceny efektywności
energetycznej systemów wentylacji budynków mieszkalnych, bazującą na wprowadzeniu
budynku referencyjnego i systemu referencyjnego. Dzięki temu została ustalona skala
odniesienia, która pozwoliła na ocenę systemów wentylacji.
Staszewski w pracy [119], stosując program Audytor OZC, gdzie definiował
zarówno krotność wymian, jak i strumień powietrza nawiewanego, opisuje proste
systemy wentylacji bez nagrzewnic z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Stosuje
je się głównie w budynkach jednorodzinnych, dzięki czemu redukują zapotrzebowanie
na ciepło potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyjnego o ok. 50-60%.
W artykule [138] Walaszczyk i Przydróżny analizowali zapotrzebowanie na moc
do napędu wentylatorów w rzeczywistym układzie wentylacyjnym obsługującym trzy
różne sale audytoryjne. W ramach pracy wyznaczono teoretyczne zapotrzebowanie
na moc w warunkach obliczeniowych. Następnie określono cztery algorytmy sterowania
wydajnością wentylatorów. Stwierdzono, że najbardziej efektywnym sposobem
sterowania jest regulacja w oparciu o maksymalne otwarcie zainstalowanych przepustnic
regulatorów zmiennego przepływu, przy jednoczesnym zapewnieniu wyznaczonych
strumieni powietrza wentylacyjnego wszystkich pomieszczeń.

3.4.2. Odnawialne źródła energii

W celu poprawy charakterystyki energetycznej budynku, coraz powszechniej
stosuje się odnawialne źródła energii takie jak: biomasa do zasilania kotłów, termiczne
kolektory wykorzystujące energię promieniowania słonecznego, pompy ciepła
wykorzystujące energię z otoczenia np. z gruntu, wód gruntowych, powietrza. Analizę
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efektywności inwestycji w odnawialne źródła ciepła znaleźć można m. in. w pracach
[13,14,15,75,117,150].
W artykule [22] przeanalizowano wpływ różnych instalacji zasilanych energią
ze źródeł odnawialnych, na wielkość wskaźników zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną EP. Badano przykładowy budynek mieszkalny wielorodzinny
w zależności

od

jego

wieku.

Wykorzystaniem

odnawialnych

źródeł

energii

do ogrzewania i przygotowania c.w.u. zajmowali się w [80] Magiera, Wojtaś i Turoń.
Wpływ mocy cieplnej pompy ciepła na wskaźniki techniczno-ekonomiczne
układu ogrzewania i przygotowania c.w.u. badali Kruppa i Skorek w pracy [69]. Celem
artykułu było określenie optymalnej mocy pompy ciepła, działającej jako podstawowe
źródło ciepła, w budynku mieszkalnym, ze względu na minimalizację całkowitego kosztu
produkcji ciepła.
W pracy [70] przedstawiono analizę opłacalności i porównano efektywność
ekonomiczną podgrzewania ciepłej wody za pomocą pompy ciepła, z innymi metodami
zarówno konwencjonalnymi (kotłem gazowym w zestawie z podgrzewaczem
pojemnościowym

oraz

z

elektrycznym

podgrzewaczem

przepływowym),

jak

i niekonwencjonalnymi (kolektorem słonecznym i wspomagającym go kotłem
gazowym).
W artykule [24] analizowano pracę pompy ciepła wykorzystującą energię
geotermalną. Badano efektywność cieplną urządzenia, energię wytworzoną oraz zużycie
energii elektrycznej do pracy w ciągu dnia. Symulacje przeprowadzono w programie
TRNSYS.
Wydajność instalacji fotowoltaicznej w budynku energooszczędnym, który jest
odzwierciedleniem idei Energooszczędnego Domu Inteligentnego w warunkach
Polskich, analizuje Kossecka w pracy [68]. Elementami systemu energetycznego są:
mikrosiłownia parowa zasilana kotłami na biomasę i odpady, pompa ciepła, ogniwa
fotowoltaiczne, siłownia wiatrowa, magazyn energii skojarzony z basenem oraz moduł
inteligentnego sterowania energią elektryczną i ciepłem.
Wyniki

badań

doświadczalnych

instalacji

kolektorów

słonecznych,

współpracujących z instalacją c.w.u., opublikowane są w pracy [26]. Działanie
kolektorów przeanalizowano w okresie dwóch lat i na tej podstawie wyznaczono
średnioroczny stopień pokrycia potrzeb cieplnych przez system solarny oraz średnią ilość
energii uzyskiwanej z 1m2 powierzchni czynnej kolektora rocznie.
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Magazynowanie ciepła niskotemperaturowego, powstałego w wyniku konwersji
fototermicznej, opisano w artykule [42]. Z kolei w rozprawie [41] przeprowadzono
badania procesu magazynowania ciepła w kolektorze próżniowo-rurowym. Ich celem
było określenie możliwości zwiększenia udziału energii promieniowania słonecznego
oraz

zmniejszenie

zapotrzebowania

na

nieodnawialną

energię

pierwotną

w koncepcyjnym systemie grzewczym.
Analizę techniczno-ekonomiczną wykorzystania wód geotermalnych dla celów
grzejnych i rekreacji można znaleźć w pracy [55]. Jako źródło energii dla budynku
zlokalizowanego w okolicy Ustki przyjęto wodę geotermalną o temperaturze 300C
pozyskiwaną z głębokości 700m. Opłacalnością wykorzystania wody geotermalnej
do ogrzewania budynków pasywnych zajmowano się również w pracy [12].

3.5. Metody oceny systemów zaopatrzenia budynków w ciepło i chłód

3.5.1. Analiza energetyczna i egzergetyczna

Kompleksowa ocena systemu energetycznego stanowi podstawę przy wyborze
optymalnych rozwiązań instalacyjnych. Najczęściej stosowaną metodą oceny procesów
cieplnych jest analiza energetyczna. Z powodzeniem stosowana jest dla różnych
rodzajów budynków: zarówno w budynkach mieszkalnych [53], hotelowych [25], jak
i innego typu np.: religijnych [128] i zabytkowych [110]. Wpływ stężenia ditlenku węgla,
na końcowe oraz pierwotne zużycie energii na potrzeby systemu wentylacji o zmiennym
przepływie powietrza w budynku hotelowym, przedstawiono w artykule [31]. Przy
pomocy analizy energetycznej oceniono możliwy potencjał oszczędności energii –
na przykład wynikający z zastosowania wymiennika ciepła jawnego i utajonego
w systemie wentylacyjnym [138] lub z zastosowania zaawansowanego układu
kontrolowania i sterowania systemem HVAC [74]. Analiza energetyczna, w oparciu
o I zasadę

termodynamiki,

pozwala

określić

wielkość

energii

doprowadzonej

i wyprowadzonej z obiektu oraz wyznaczyć sprawność układu.
Bilans energetyczny dla otwartego systemu termodynamicznego przedstawić
można za pomocą poniższej zależności:
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C

=

CEFGF
CH

+

5IJ

(3.1)

gdzie:
C

K

LIL

5IJ

– zmiana energii układu w nieskończenie krótkim przedziale czasu KM, W,
– strumień energii dostarczany do układu, W,

– strumień energii wyprowadzany z układu, W.

Sprawność energetyczną systemu wyznaczyć można za pomocą poniższej
zależności:
NO = EPGQ
TUQ
E Rż

gdzie:
NO

Vż
5IJ
?WJ
C

(3.2)

S

– sprawność energetyczna systemu,
– strumień energii użytecznej opuszczający system, W,
– strumień energii napędowej doprowadzany do systemu, W.

Schemat systemu termodynamicznie otwartego znajduje się na rys. 3.1.

Rysunek 3.1. Przepływ energii w systemie termodynamicznie otwartym (STO).

W celu określenia jakości i użyteczności energii przeprowadza się analizę
egzegetyczną. Bazuje ona na II zasadzie termodynamiki, która stwierdza, że każda
przemiana, w której występuje dostateczna liczba cząstek materii, jest nieodwracalna
i powoduje bezzwrotną stratę egzergii [90]. Egzergia to wielkość fizyczna określająca
praktyczną przydatność energetyczną materii, jest miarą jakości energii. Jakość tę określa
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się za pomocą maksymalnej zdolności do wykonania pracy w istniejącym naturalnym
środowisku.
Podstawą analizy egzergetycznej jest przeprowadzenie bilansu egzergii układu
wyodrębnionego za pomocą osłony kontrolnej. Równanie bilansu egzergii przedstawia
zależność 3.3 a schemat przepływu egzergii przedstawia rysunek 3.2.
C

gdzie:
X

X

C

Vż
5IJ

+X

YO5

±Δ

\E

(3.3)

– strumień egzergii substancji doprowadzany do układu w jednostce czasu, W,

Vż
5IJ

Δ

=X +

YO5

W.

\E

– strumień wewnętrznych strat egzergii w jednostce czasu, W,
– strumień egzergii użytecznej opuszczający układ w jednostce czasu, W,
– strumień zewnętrznych strat egzergii w jednostce czasu, W,
– przyrost egzergii zewnętrznego źródła ciepła działającego na osłonie kontrolnej układu,

Rysunek. 3.2. Przepływ egzergii w systemie termodynamicznie otwartym (STO).

Najistotniejszym celem analizy egzergetycznej jest wykrywanie i ocena ilościowa
przyczyn niedoskonałości termodynamicznej procesów cieplnych. Jednocześnie może
ona być podstawą do udoskonalania tych procesów.
Prekursorami analizy egzergetycznej byli Gouy i Stodola. Sformułowali oni
prawo, które określało powstającą na skutek niedoskonałości termodynamicznej stratę
zdolności do wykonywania pracy. Kolejnym pionierem w tej dziedzinie był Bosnjakowic,
który analizował możliwość zwalczania niedoskonałości procesów. Sam termin egzergia
został wprowadzony przez słoweńskiego naukowca Ranta w 1956r. Polscy badacze,
związani głównie z Politechniką Śląską, należą do pionierów w tej dziedzinie.
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W licznych pracach Szarguta [121,124,125] można znaleźć definicję egzergii,
omówienie start i bilansów egzergii oraz metody obliczeń. O przepływie egzergii
w świecie przeczytać można m. in. w [123].
Oceną efektywności procesów wytwarzania ciepła, za pomocą analizy
egzergetycznej, zajmowali się m.in. Szargut, Ziębik i Stanek w [149]. Badania te
dotyczyły z reguły wytwarzania ciepła w konwencjonalnych ciepłowniach węglowych
lub elektrociepłowniach. Wiele innych osób również stosowało bilans egzergii w celu
analizy energetycznej układów.
Hepbasli w artykule [51] sporządził przegląd zastosowań analizy egzergetycznej
dla ogrzewania i chłodzenia budynków energooszczędnych na świecie. Ocenę
najnowszych stosowanych

metod analiz egzergetycznych instalacji solarnych

i kolektorów słonecznych znaleźć można w artykule [56].

Analizę egzergetyczną

i energetyczną dla systemów ogrzewania budynków w Słowenii przedstawiono w [29].
Zmeureanu i Yu w artykule [151] przedstawili dziewięć różnych kombinacji
systemów ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku
mieszkalnego w Montrealu. Wśród kilku kryteriów oceny zalazły się m.in. straty egzergii
w całym systemie oraz niezbędna ilość egzergii napędowej.
Skorek i Kruppa w pracy [114] przedstawiali analizę egzergetyczną i energetyczną
ogrzewania budynków mieszkalnych, gdzie źródłami ciepła są kocioł gazowy, pompa
ciepła oraz elektrociepłownia. Analizowano wpływ temperatury wody grzewczej
na straty egzergii oraz na zużycie energii napędowej.
W

cyklu

artykułów

[44,45,46]

analizowano

problem

stosowania

niskoegzergetycznych układów ogrzewania budynków mieszkalnych. Zaproponowano
kryteria oceny tych układów. Dodatkowo przedstawiono korzyści i ograniczenia ich
stosowania, w stosunku do poszczególnych elementów układów grzewczych, łącznie z
ewentualną instalacją wentylacji mechanicznej.
W artykule [1] przedstawiono sposoby minimalizacji start egzergii w instalacjach
ciepłej wody użytkowej. Z kolei system przygotowania c.w.u. złożony z kolektora
słonecznego, pompy cyrkulacyjnej oraz wymiennika ciepła zbudowany w Turcji
przedstawiono w pracy [48]. Stworzono model matematyczny opisujący analizę
egzergetyczną i energetyczną analizowanego przypadku. Bazując na wykonanych
pomiarach, wyznaczono krzywe sprawności egzergii i energii.
Analiza egzergetyczna może służy również do rozpatrywania powietrznego
ogrzewania budynków. W pracy [87] zaproponowano model matematyczny analizy
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egzergetycznej systemu klimatyzacji pokoju oraz wykonano przykładowe obliczenia dla
istniejącego

obiektu.

Analizowano

wpływ

ilości

przepływającego

powietrza

wentylacyjnego oraz temperaturę wody grzewczej na straty egzergii.
Razmara i in. w pracy [102] przedstawili sposób sterowania instalacją HVAC
oparty o analizę egzergetyczną. Porównano tradycyjny sposób kontroli systemu
z zaproponowanym w artykule systemem bazującym na minimalizowaniu strat egzergii.
Kontrolę systemu HVAC opartego o straty egzergii zaproponowano także w pracach [30]
i [40].
W rozprawie [90] przeprowadzono analizę energetyczno-ekologiczną systemów
ogrzewania i chłodzenia budynków wykorzystujących geotermalne źródło energii.
Stwierdzono, że przy wyborze optymalnego rozwiązania, najwłaściwszym wskaźnikiem
efektywności systemu jest porównanie wielkości strat egzergii w systemie lub zużycie
egzergii pierwotnej.
W artykule [32] przeanalizowano pracę centrali wentylacyjnej wyposażonej
w wymiennik ciepła, nagrzewnicę, chłodnicę, wentylatory oraz nawilżacz powietrza
w okresie letnim i zimowym. Sprawdzano, które urządzenia są odpowiedzialne
za największe straty w cyklu przepływu energii oraz wskazano elementy wymagające
usprawnień.
Analizę energetyczno-egzergetyczną absorpcyjnego systemu chłodniczego
korzystającego z energii słonecznej dla budynku mieszkalnego znaleźć można w pracy
[7]. Porównanie ośmiu systemów chłodzenia, pod względem niezbędnej ilości egzergii
napędowej, znajduje się w artykule [60].
Tippawan i in. w pracy [129] wykonali analizę energii i egzergii dla systemu
wytwarzania ciepła, chłodu oraz energii elektryczne,j korzystającego z energii słonecznej
oraz wyposażonego w urządzenie absorpcyjne. Międzynarodowa Agencja Energii (The
Interntional Energy Agency – IEA), w ramach projektu Annex 49, zastosowała analizę
egzergetyczną jako jedno z narzędzi do oceny budynków. Wyniki badań znaleźć można
w [38].
Analizę energetyczno-egzergetyczną zastosowano w pracy [5] do oceny
trójgeneracyjnego systemu opartego o Obieg Rankina zasilanego biomasą. Badano takie
parametry jak: sprawność egzergetyczna i energetyczna, moc elektryczna, wydajność
cieplna i chłodnicza dla różnych temperatur w parowniku oraz na wlocie do pompy
obiegowej. Badanie to pokazało też miejsca, w których dochodzi do największych strat
egzergii w całym obiegu energii. W badanym przypadku kocioł do palenia biomasy
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odpowiadał za 55%, a parownik za 38% łącznych strat egzergii.
System trójgeneracyjny zlokalizowany w budynku szpitalnym analizowano
w artykule [109]. Porównywano jego działanie dla dwóch różnych przypadków: według
realnego zużycia energii elektrycznej oraz dla całkowitego obciążenia. Do oceny systemu
użyto

następujących

kryteriów:

współczynnika

zużycia

energii,

sprawności

egzergetycznej i oszczędności zużycia energii pierwotnej. Kontynuacja badań została
opublikowana w [108].
Zintegrowany system wytwarzający energię elektryczną, chłód, ciepło
do ogrzewania

domów,

ciepłą

wodę

użytkową

oraz

ciepło

do

zastosowań

przemysłowych, wspomagany energią słoneczną i geotermalną, został zaprezentowany
w pracy [4]. Badano wydajność systemu, parametry środowiskowe oraz efektywność
energetyczną i egzergetyczną. Wykazano, że największe straty egzergii mają miejsce
w systemie kolektora słonecznego. Systemy trójgeneracyjne, pod kątem energetycznym
i egzergetycznym, badano również m.in. w pracach: [2,27,133].
W literaturze znaleźć można również inną niż klasyczna odmianę analizy
egzergetycznej „advanced exergy analysis”. Szczegółowy opis metody, jak i jej
zastosowania znaleźć można w pracy [83]. Zastosowanie klasycznej i zaawansowanej
analizy egzeretycznej, do oceny możliwości poprawy pracy sieci cieplnej zasilanej
energią geotermalną, znajduje się w [50].
W 1995r. Szargut i Sama sformułowali 20 praktycznych zasad zmniejszania
niedoskonałości procesów cieplnych, które można znaleźć m. in. w [124]. Zasady te, nie
obowiązują w sposób bezwzględny, mogą być łamane, jeżeli jest to uzasadnione
możliwością

dostatecznego

zmniejszenia

nakładów

inwestycyjnych.

Analiza

egzergetyczna wskazuje więc możliwości udoskonalenia procesu cieplnego, nie
rozstrzyga jednak o celowości udoskonalenia. Celowość powinna być kontrolowana
za pomocą analizy ekonomicznej [122].

3.5.2. Analiza ekonomiczna

Jak najniższe zużycie energii jest ważnym wyznacznikiem jakości budynku, lecz nie
jedynym. Każdy projekt inwestycyjny wymaga oceny jego opłacalności. Analiza kosztów
zajmuje ważne miejsce przy planowaniu nowych inwestycji lub modernizacji
istniejących obiektów. Szczegółowy przegląd sposobów oceny ekonomicznej inwestycji
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znaleźć można w pracy [86]. Poniżej przedstawiono kilka podstawowych metod oceny
projektów inwestycyjnych opisanych w literaturze tj: prosty czas zwrotu nakładów –
SPBT, wartość bieżącą netto inwestycji – NPV i całkowite koszty eksploatacji systemu.

Prosty czas zwrotu nakładów SPBT

Prosty czas zwrotu nakładów jest jednym z najczęściej spotykanych kryteriów
oceny efektywności ekonomicznej. Definiowany jest jako: czas potrzebny do odzyskania
nakładów inwestycyjnych, poniesionych na realizację danego przedsięwzięcia. Liczony
jest od momentu uruchomienia inwestycji do chwili, gdy suma korzyści uzyskanych
w wyniku realizacji inwestycji zrównoważy nakłady. SPBT można wyznaczyć
z zależności:

fg

]^ _ =

gdzie:
ΔhOi

`a

bcde

(3.4)

– wysokość poniesionych kosztów inwestycyjnych, PLN,
– wysokość rocznego zmniejszenia kosztów eksploatacji, PLN/a.

Im niższa wartość współczynnika SPBT dla ocenianego rozwiązania, tym
lepsza jego ocena ekonomiczna.

Wartość bieżąca netto inwestycji – NPV

Wartość bieżąca netto NPV jest definiowana jako: suma wartości
zdyskontowych (przy stałej stopie dyskonta) sald rocznych netto. Naliczana jest dla
całego okresu ekonomicznego życia przedsięwzięcia. Preferowane są te projekty, które
charakteryzują się wysoką wartością NPV. Ujemna wartość dyskwalifikuje projekt.
Wartość bieżącą netto można wyznaczyć z zależności:
m
j^= = ∑r>sn (nop)
m − fg

cl

ht>

gdzie:

– przepływ środków pieniężnych w i-tym roku PLN/a,
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u

– wysokość poniesionych kosztów inwestycyjnych PLN,

t

– liczba lat okresie obliczeniowym.

fg

– efektywna stopa dyskontu w okresie obliczeniowym,

Całkowite koszty eksploatacji systemu

Wzór ogólny, który pozwala na określenie przyszłej sumy kosztów stałych
i zmiennych przedstawia się następująco:
Fx,m
yz,m
v2,O = ∑r>sn (nop)
+ ∑{>sn (nop)
x
x

w

w

(3.6)

gdzie:
v2,O

vLr,>

– wartość bieżąca kosztu całkowitego obliczonego dla całego okresu eksploatacji, PLN,
– wartość kosztów stałych eksploatacji systemu w roku obliczeniowym i, PLN/a,

vY|,>

– efektywna stopa dyskontu w okresie obliczeniowym,

t

– liczba lat w okresie obliczeniowym.

u

– wartość kosztów zmiennych eksploatacji systemu w roku obliczeniowym i, PLN/a,

Porównanie kosztów budowy i późniejszej eksploatacji domu pasywnego,
niskoenergetycznego oraz standardowego, można znaleźć na przykład w [10].
Mróz w pracach [84,85] analizował opłacalność odzysku ciepła w centralach
wentylacyjnych. W artykułach zaproponował metodę wyznaczania efektywności
ekonomicznej stosowania odzysku ciepła (dla wymienników krzyżowych, regeneratorów
obrotowych, wymienników glikolowych oraz wymienników z rurkami ciepła)
w układach wentylacyjnych o różnej wydajności, opartą o wyznaczanie wskaźnika
wartości bieżącej netto (NPV) inwestycji.
Uzasadnieniem stosowania układów do odzysku ciepła w systemach
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zajmowali się Besler i Skrzycki w [19]. W artykule
zestawiono i porównano koszty eksploatacyjne i inwestycyjne układów, przy różnych
wartościach strumienia wentylacyjnego lub klimatyzującego oraz dla różnych trybów
pracy.
Rachunek ekonomiczny coraz częściej przeprowadza się za pomocą metody LCC
(Life Cycle Cost). Metoda ta pozwala wyznaczyć całkowite koszty inwestycyjne
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i eksploatacyjne systemu w rozważanym cyklu jego życia. W pracy [93], na podstawie
literatury krajowej i zagranicznej, przedstawiono modele szacowania kosztu cyklu życia
oraz wskazano obszary ich zastosowania. Analizą przydatności metody LCC do oceny
efektywności różnych systemów ogrzewania budynków zajmował się Wójcik w pracy
[140].
Szul w artykule [127] przeprowadza analizę ekonomiczną pracy systemu
ogrzewania w wolnostojącym budynku mieszkalnym. Jako źródło ciepła zaproponowano
sprężarkową pompę ciepła typu woda/woda oraz kocioł gazowy kondensacyjny.
W ramach szacowania kosztów cyklu życia systemu, ograniczono się do określenia
kosztów zakupu wraz z uruchomieniem instalacji i kosztów użytkowania, jako kosztu
gazu zużywanego przez kocioł gazowy, energii elektrycznej pobranej przez pompę wraz
z urządzeniami pomocniczymi systemu grzewczego oraz koszty serwisowe.
W publikacji [58] badano kilka wariantów systemów grzewczych, gdzie źródłem
ciepła była pompa ciepła. W celu wyboru optymalnego wariantu posłużono się metodą
LCC. Przyjęto, że system dla którego całkowite koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
w założonym cyklu życia będą najniższe, będzie najbardziej optymalny.
Sieniuc i Bońca w artykułach [111, 112] analizowali zastosowanie pompy ciepła
w systemie ogrzewania istniejącego, wolnostojącego budynku mieszkalnego za pomocą
analizy LCC. Omawiano przede wszystkim opłacalność finansową takiej inwestycji,
gdyż wiąże się ona często z wymianą lub gruntowną przebudową instalacji centralnego
ogrzewania.
Analizę ekonomiczną metodą LCC, stosowania energii odnawialnej dla
budynków prawie zero energetycznych zlokalizowanych w Danii, wykonano w pracy
[82]. Celem było określenie optymalnego kosztowo sposobu zasilania budynku
za pomocą energii odnawialnej wytwarzanej w budynku (np. mikrokogeneracja,
instalacja solarna) oraz wytwarzanej w pewniej odległości od niego (np. energia
wiatrowa).
W pracy [20], za pomocą trzech różnych metod symulacji, próbowano dobrać
najlepszy system HVAC dla budynków mieszkalnych w pięciu różnych miastach USA.
Kryterium były najniższe koszty w całym cyklu życia. Optymalne rozwiązanie obniżało
koszty obliczone o ok. 10-25%, w zależności od klimatu i typu domu.
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3.5.3 Analiza egzergetyczno-ekonomiczna

Jednoczesna analiza egzergetyczno-ekonomiczna do oceny energetycznej
budynków, wraz z jego instalacjami technicznego wyposażenia, była zastosowana przez
stosunkowo niewielką liczbę osób. Poniżej przedstawiono kilka przykładów.
Ozgener i Hepbasli w pracy [92] analizowali koszty inwestycyjne oraz straty
egzergii w pompie ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła. W ramach pracy badano
zależność pomiędzy nakładami pieniężnymi, a stratami egzergii wewnętrznymi, jak
i całkowitymi.
Analiza energetyczna, egzergetyczna, ekonomiczna i środowiskowa chłodnicy
powietrza została zaprezentowana w pracy [23]. Pomogła ona skonfigurować chłodnicę
w sposób optymalny, zarówno pod kątem energetycznym, jak i ekonomicznym.
Wyniki badań eksperymentalnych, wraz z analizą pracy kolektora słonecznego,
znaleźć można w [130]. W pracy analizowano m.in. sprawność energetyczną
i egzergetyczną układu, straty egzergii na przestrzeni roku oraz ich relację z kosztami
inwestycyjnymi.
Analiza egzergetyczno - ekonomiczna może służyć także do poprawy działania
instalacji już istniejących. W pracy [6] Tiwari i in. badali geotermalny system
ciepłowniczy zlokalizowany w Turcji. Na podstawie strat egzergii opracowywano
sposoby zmniejszenia jednostkowego kosztu produkcji ciepła.
Ocenę dwóch wybranych systemów HVAC na podstawie m. in. sprawności
egzergetycznej oraz kosztów w całym cyklu życia instalacji przedstawiono w [148].
Analiza

egzergetyczno-ekonomiczna

pomogła

zoptymalizować

instalację

centralnego ogrzewania dla budynku jednorodzinnego, zasilanego energią słoneczną,
omówionego w artykule [131]. Przy jej pomocy dobrano najkorzystniejszy wymiar
zbiornika buforowego instalacji.
Ucar i Inalli w artykule [57] zaprezentowali system kogeneracyjny
i trójgeneracyjny do produkcji w skojarzeniu energii elektrycznej, ciepła i chłodu.
Oceniono go pod kątem energetycznym, egzergetycznym i ekonomicznym na podstawie
współczynników IRR i NPV.
Jednoczesne

wykonanie

analizy

egzergetyczno-ekonomicznej

systemu

wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku o niskim zużyciu energii może być
wykorzystywane w fazie wstępnego projektowania budynków oraz instalacji. Otrzymane
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wyniki pomagają w odszukaniu najbardziej kompromisowych rozwiązań pod kątem jak
najmniejszych strat egzergii, biorąc pod uwagę koszty zarówno inwestycyjne, jak
i eksploatacyjne.

3.6. Wielokryterialne wspomaganie decyzji

W obszarze zagadnień związanych z systemami zaopatrzenia budynków
w energię, na szeroką skalę prowadzone są badania mające na celu poszukiwanie
sposobów optymalizacji tych systemów. Podstawowymi metodami matematycznymi,
wykorzystywanymi w modelowaniu procesu decyzyjnego w tym zakresie na różnym
poziomie, są metody probabilistyczne (rachunek podobieństwa i statystyka) oraz metody
wielokryterialnego wspomagania decyzji [21].
Na podstawie [21] do najistotniejszych cech wymienionych powyżej metod
matematycznych, świadczących o ich funkcjonalności, zaliczyć należy:
•

możliwość analizy danych mierzalnych i niemierzalnych,

•

zastosowane narzędzie matematyczne,

•

łatwość przygotowania danych wejściowych,

•

interpretacja uzyskanych wyników i ich jakość.

Metody probabilistyczne, stosowane do badania zmienności zjawisk poprzez
średnią, wariancję, odchylenie standardowe itp., operują na zjawiskach mierzalnych
i wymagają znacznej liczby danych wejściowych. Do podjęcia z ich wykorzystaniem
decyzji, potrzebujemy dodatkowych informacji odnośnie relacji zmian różnych
parametrów oraz interpretacji otrzymanych wyników. Są metodami precyzyjnymi [21].
Wielokryterialne wspomaganie decyzji, zwane też analizą wielokryterialną, jest
dziedziną wiedzy wywodzącą się z badań operacyjnych. Celem jej jest wyposażenie
decydenta

w procedury,

narzędzia

i

metody

matematyczno-informatyczne,

umożliwiające rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych, przy analizie których
konieczne jest uwzględnienie wielu, często przeciwstawnych punktów widzenia [152].
Operują na danych mierzalnych i niemierzalnych, w znacznym stopniu wykorzystują
decydenta i jego subiektywne oceny [21].
Za początki wielokryterialnego wspomagania decyzji, jako dziedziny, uznaje się
lata 50. XX wieku. Koopmans [66] w 1951r. po raz pierwszy zaproponował koncepcję
wektora sprawnego, czyli rozwiązania niezdominowanego, będącego podstawą
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współczesnej teorii wielokryterialnego wspomagania decyzji. Roy w [104] zdefiniował
wspomaganie decyzji jako działalność, która na podstawie jasno wyrażonych, lecz
niekoniecznie w pełni sformalizowanych modeli, pomaga znaleźć element odpowiedzi
na pytania, jakie stawia decydent w procesie decyzyjnym. Vincke w swojej pracy [136]
definiuje wielokryterialne wspomaganie decyzji jako rozwiązanie złożonych problemów
decyzyjnych, w których musi być uwzględnionych wiele, często przeciwstawnych
punktów widzenia.
W procesie decyzyjnym wyróżnia się głównych uczestników:
• decydenta,
• analityka,
• inne podmioty (interwenientów) zainteresowane rozwiązaniem określonego
problemu.
Decydent określa cele procesu decyzyjnego, wyraża preferencje, ocenia sytuację
decyzyjną i ocenia uzyskane rozwiązanie. Interwenient to uczestnik procesu
decyzyjnego, zaangażowany w analizowaną sytuację decyzyjną. Analityk jest osobą
zewnętrzną w stosunku do rozważanego procesu decyzyjnego, jest odpowiedzialny za
rozpoznanie problemu i za przebieg procesu wspomagania decyzji. Konstruuje model
decyzyjny, dokonuje wyboru odpowiednich metod i narzędzi pozwalających rozwiązać
problem decyzyjny. Dodatkowo poszukuje odpowiedzi na pytania stojące przed
decydentem, wyjaśnia konsekwencje określonych działań i ostatecznie wspomaga przy
wyborze najbardziej pożądanego rozwiązania [152].
Wielokryterialny problem decyzyjny sprowadza się do zdefiniowania dwóch
podstawowych atrybutów [21]:
•

zbioru rozwiązań, czyli zbioru obiektów, wariantów, które mają być poddane
analizie, a następnie ocenie w trakcie procedury decyzyjnej;

•

spójnej rodziny kryteriów oceniających, czyli zbioru miar, wielkości
będących miernikami służącymi za podstawę oceny, która powinna spełniać
następujące wymagania: wyczerpywalność ceny (uwzględnienie wszystkich
możliwych aspektów rozważanego problemu), spójność oceny (właściwe
kształtowanie przez każde kryterium globalnych preferencji decydenta), nie
redundancji (niepowtarzalność zakresów znaczeniowych).

Przy rozwiązywaniu złożonych problemów decyzyjnych, wymagających
uwzględnienia wielu, często przeciwstawnych punktów widzenia, mało przydatne staje
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się klasyczne rozumienie optymalności, gdyż niemożliwe staje się uzyskanie rozwiązań
optymalnych, czyli najlepszych ze wszystkich punktów widzenia. W takiej sytuacji
bardziej odpowiednie jest dążenie do rozwiązania kompromisowego, które uwzględnia
jednocześnie preferencje decydenta oraz analizę zysków i strat, w odniesieniu do różnych
kryteriów.
Najpopularniejsze

metody

stosowane

w

ramach

wielokryterialnego

podejmowania decyzji w ramach szeroko pojętej optymalizacji energetycznej to [21]:
•

metoda WSM (Weight Sum Metod) - metoda sumy ważonej, najbardziej
rozpowszechniona w modelach podejmowania decyzji;

•

metoda WPM (Weight Produkt Metod) – modyfikacja metody WSM;

•

metoda AHP (Analytic Hierarchy Proces);

•

metoda ELECTRE;

•

metoda PROMETHEE;

•

wieloatrybutowa teoria użyteczności MAUT (Multi Attribut Utility Theory).
Poszczególne metody cechują się odmiennym tokiem obliczeń. O wykorzystaniu

danej metody w praktyce decyduje: założony stopień skomplikowania obliczeń, jakość
uzyskiwanych wyników oraz możliwość ich praktycznego zastosowania [21].
Jednocześnie, zgodnie z uwagą autorów publikacji [107], w rzeczywistych
problemach decyzyjnych, konieczne jest stosowanie metod wielokryterialnego
wspomagania decyzji relatywnie prostych, akceptowanych przez decydentów bez
przygotowania matematycznego oraz wiedzy o problemach decyzyjnych.
Wybór układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego dla określonego obiektu należy
do kategorii problemów, do których rozwiązania można stosować metody optymalizacji
wielokryterialnej. Związane jest to ze złożonością zagadnienia, dla którego opis możliwy
jest przy uwzględnieniu szeregu kryteriów na przykład: poziom utrzymania zakładanych
parametrów mikroklimatu pomieszczeń, poziom zużycia energii pierwotnej, straty
egzergii, skumulowane zużycie egzergii, koszty inwestycyjne, całkowite koszty
eksploatacji systemu, utrudnienia lokalizacyjne. W literaturze znaleźć można przykłady
omawiania i stosowania metod analizy wielokryterialnej do oceny systemów
zaopatrzenia budynków w energię.
Jest wiele kryteriów oceny rozwiązania zaopatrzenia w energię budynków
mieszkalnych, które potencjalni użytkownicy mogą brać pod uwagę. W pracy [68]
podzielono je na cztery podstawowe grupy: kryteria techniczne, kryteria ekonomiczne,
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kryteria oddziaływania na środowisko i inne (subiektywne oceny rozwiązań ze strony
użytkownika).

Do

kryteriów

technicznych

zaliczono:

roczne

jednostkowe

zapotrzebowanie na energię końcową w obiekcie, roczne jednostkowe zapotrzebowanie
na energię pierwotną w obiekcie, roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię
elektryczną dla urządzeń i oświetlenia w obiekcie. W kryteriach ekonomicznych
uwzględniono: całkowity koszt inwestycji realizacji rozwiązania zaopatrzenia w energię,
całkowity koszt bezpośredni eksploatacji rozwiązania zaopatrzenia w energię, sumę
kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w cyku życia i wartość zaktualizowaną netto.
Do kryteriów środowiskowych zaliczono: roczną emisję CO2 dla wszystkich systemów
obiektu i emisję SO2 dla wszystkich systemów. Do innych niemierzalnych kryteriów
włączono:

oddziaływanie

na

otoczenie

rozwiązania,

wygodę

użytkowania,

bezpieczeństwo realizacji i użytkowania [69].
Przegląd zagadnień związanych z optymalizacją budynków mieszkalnych oraz
osiedli energooszczędnych znaleźć można w pracy [54] natomiast przegląd metod
związanych z planowaniem energetycznym przedstawiono w artykule [100].
Jednym z pierwszych, który zaproponował użycie analizy wielokryterialnej
do projektowania budynku, był Gero wraz z innymi w pracy [47]. Zaproponował model
obliczeniowy

do

porównania

alternatywnych

rozwiązań

projektowych,

gdzie

efektywność energetyczna była porównywana z innymi kryteriami takimi jak koszt
inwestycji lub powierzchnia użytkowa.
W pracy [11] omówiono badania, których celem było opracowanie metody
wyboru najlepszego systemu HVAC w budynkach. W tym celu użyto metody Electre III.
Kryteriami w wyborze optymalnego rozwiązania były: minimalizacja kosztów inwestycji
oparta o wyznaczanie wskaźnika wartości bieżącej netto (NPV), minimalizacja zużycia
energii, komfort cieplny oraz emisja ditlenku węgla.
Algorytm zintegrowanego projektowania systemów utrzymania komfortu
klimatycznego w budynkach o niskim zużyciu energii, w oparciu o narzędzia
wspomagające, jakim jest jedna z metod wielokryterialnego wspomagania decyzji metoda sumy ważonej, zaproponował Klimas i Mróz w [62]. Jako kryteria optymalizacji
przyjęto: zużycie energii pierwotnej, emisję ditlenku węgla, koszty całkowite
eksploatacji, wewnętrzne straty egzergii.
Na podstawie kryteriów takich jak: zużycie energii, komfort cieplny, ryzyko
zarażenia grypą lub gruźlicą, dobrano najbardziej optymalny system HVAC w pracy [95].
W celu wyboru najkorzystniejszego rozwiązania rozdziału powietrza analizowano
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2 scenariusze. W pierwszym nadrzędnym celem była minimalizacja możliwości
przenoszenia chorób drogą kropelkową, a w drugim zapewnienie komfortu cieplnego.
W artykule [89] przeanalizowano sposób odzysku ciepła w centrali wentylacyjnej
pod względem: strat egzergii, kosztów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych oraz
zapotrzebowania na energię pierwotną dla czterech przykładowych wymienników ciepła
centrali

wentylacyjnej.

Do oceny

systemów

posłużono

się

jedną

z

metod

wielokryterialnego wspomagania decyzji - metodą sumy ważonej.

3.7. Podsumowanie

Na podstawie powyższych analiz można stwierdzić, że ze względu na ciągły
rozwój cywilizacyjny, próby ograniczenia zużycia energii są trudnym do rozwiązania
problemem. Temat ten jest podejmowany przez duże grono badaczy, jednak trudno
znaleźć optymalne rozwiązanie. Ostatnie lata pokazują, że źródła energii nieodnawialnej
są bliskie wyczerpania, a sukcesywny wzrost cen paliw utwierdza nas w tym
przekonaniu. Z uwagi na fakt, że zużycie energii w budynkach sięga poziomu 40%
i stanowi najwyższy wskaźnik spośród głównych gałęzi gospodarki, szukanie sposobów
na ograniczenie zużycia energii w tym miejscu, uważa się za uzasadnione.
Wprowadzenie Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków, której celem jest długotrwały proces prowadzący do poprawy charakterystyki
energetycznej

budynków,

określa

kierunki

zmian

i

promuje

budownictwo

niskoenergetyczne, z jednoczesnym uwzględnieniem poziomu optymalnego pod
względem kosztów. Jednak, oprócz obniżania współczynnika przenikania ciepła przez
przegrody budowlane, konieczna jest krytyczna ocena sposobu dostarczania
i przetwarzania energii w budynku.
Decyzje odnośnie wyboru systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego często
są wynikiem różnych przesłanek i subiektywnych ocen, dlatego w procesie wyboru
takiego rozwiązania warto skorzystać z narzędzi matematycznych. Wybór optymalnego
sposobu zasilania w ciepło i chłód budynków powinien być poprzedzony dokładną oceną,
obejmującą realne możliwości realizacji przedsięwzięcia, wszystkie wady i zalety
rozwiązań wraz z analizą ekonomiczną, obejmującą zarówno koszty inwestycyjne, jak
i eksploatacyjne w całym założonym okresie czasu. Powinien uwzględniać zużycie
energii oraz identyfikować miejsca, gdzie dochodzi do największych jej strat.
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Mając tak wiele różnych aspektów do przeanalizowania, najlepszą pomocą przy
wyborze przez decydenta systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, jest stworzenie
systemu wspomagania decyzji opartego na analizie wielokryterialnej. System ten
powinien

dawać

możliwość

analizy

danych

mierzalnych

i

niemierzalnych.

Podstawowymi kryteriami powinny być: straty egzergii lub skumulowane zużycie
egzergii, koszty inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne systemu. Dodatkowo powinna
być możliwość uwzględnienia dodatkowych kryteriów, ważnych z punktu widzenia
decydenta, takich jak: zużycie energii końcowej i pierwotnej, jakość powietrza
wewnętrznego. Wykorzystanie tych kryteriów zapewni pomoc przy podejmowaniu
decyzji na etapie przygotowania inwestycji, pozwoli zwrócić uwagę inwestorom
i użytkownikom na istotne zagadnienie, jakim jest redukcja zużycia energii oraz pozwoli
na zminimalizowanie kosztów w całym cyklu istnienia systemu. Zastosowanie, opartego
na pierwszej i drugiej zasadzie termodynamiki, bilansu egzergetycznego pozwoli
na ilościową i jakościową analizę przepływów energii w budynku, wskazanie elementów
systemu wymagających usprawnień i w konsekwencji, na wybór kompromisowego
systemu utrzymania komfortu klimatycznego w budynkach o niskim zużyciu energii.
Na podstawie przeglądu literatury uznano za celowe zbudowanie nowej metodyki
oceny systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych budynku o niskim zużyciu energii,
bazującej na analizie egzergetycznej i ekonomicznej, uwzględniającej jednocześnie różne
modele preferencji decydenta.
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4.1. Ogólna charakterystyka metodyki

W niniejszym rozdziale przedstawiono nową metodykę oceny systemów
wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Tok postępowania przedstawiony został na rysunku 4.1.
Na podstawie rozważań przeprowadzonych w poprzednich rozdziałach sformułowano
kilka postulatów dotyczących nowego podejścia do oceny wariantów systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku o niskim zużyciu energii. Do najważniejszych
kryteriów, z punktu widzenia niniejszej rozprawy, zaliczyć można:
•

możliwość

wielowariantowej

oceny

systemów

wentylacyjno-

klimatyzacyjnych budynków;
•

możliwość przeprowadzenia oceny wariantów w fazie przedprojektowej
inwestycji;

•

możliwość uwzględnienia wielu aspektów o charakterze: energetycznym,
egzegetycznym

i

ekonomicznym

oraz

interesy

wielu

podmiotów

(np. projektanta, wykonawcy instalacji, inwestora, użytkownika końcowego);
•

możliwość

wielopłaszczyznowej

elementów,

jak

i

całych

analizy

systemów

alternatywnych

rozwiązań

wentylacyjno-klimatyzacyjnych

budynków;
•

możliwość wskazania rozwiązań najbardziej kompromisowych.

Opracowana metodyka składa się z V etapów.
•

Etap I to etap analityczny; obejmuje wszechstronną i wielopłaszczyznową
diagnozę aktualnego stanu wiedzy na temat możliwości konstrukcyjnych,
budowlanych

i

instalacyjnych

wariantów

systemu

wentylacyjno-

klimatyzacyjnego wraz z analizą dostępności i możliwości źródeł ciepła,
chłodu i energii elektrycznej oraz określa dopuszczalne parametry pracy
systemu.
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•

WENTYLACYJNO-

Etap II to sformułowanie zagadnienia wyboru systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego budynku o niskim zużyciu energii jako wielokryterialny
problem decyzyjny, który zawiera:
− opis sytuacji decyzyjnej,
− wybór kryteriów,
− model preferencji decydenta.

•

Etap III zawiera wybór wariantów do analizy oraz przeprowadzenie obliczeń
symulacyjnych systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

•

Etap IV to porównanie analizowanych wariantów z wykorzystaniem metody
wielokryterialnego wspomagania decyzji.

•

Etap

V

obejmuje

podsumowanie

obliczeń

i

wybór

najbardziej

kompromisowych rozwiązań systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego,
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WENTYLACYJNO-

Rysunek. 4.1. Proponowany algorytm wyboru najbardziej kompromisowego rozwiązania
systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku o niskim zużyciu energii.
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WENTYLACYJNO-

4.2. Szczegółowy opis metodyki

4.2.1. Analiza systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku

Zgodnie z zaproponowanym algorytmem wyboru najbardziej kompromisowego
rozwiązania systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku o niskim zużyciu energii,
etap pierwszy obejmuje wykonanie wstępnej analizy, identyfikującej możliwe
do zastosowania rozwiązania instalacji. Należy ograniczyć liczbę potencjalnych
wariantów rozwiązania do tych, które są akceptowalne w aspekcie istniejących
uwarunkowań technicznych i ekonomicznych.
Istotnym elementem, przy określaniu zbioru dopuszczalnych wariantów, jest
analiza dostępności określonych nośników energii i źródeł energii pozwalających
na konwersję tych nośników na energetyczny efekt użyteczny, czyli ciepło, chłód
i energię elektryczną, niezbędną do poprawnego działania systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego.
Kolejną ważną informacją jest dostępność paliw odnawialnych oraz możliwość
ich wykorzystania jako energii napędowej systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
budynku.
Ważną częścią rozważań jest również zebranie informacji o dostępnych na rynku
rozwiązaniach technologicznych w zakresie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
które zapewnią wymagany, często wysoki komfort w pomieszczeniach budynku. Na tym
etapie należy również zebrać informacje o oczekiwanej jakości powietrza wewnętrznego,
jaką ma zapewnić system wentylacyjno-klimatyzacyjny.
W ten sposób zostaje uzyskany zbiór danych o dopuszczalnych technicznie
i zapewniających

określony

komfort

w

pomieszczeniach

wariantach

wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku o niskim zużyciu energii.
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4.2.2.

Sformułowanie

oceny

systemu

WENTYLACYJNO-

wentylacyjno-klimatyzacyjnego

jako

wielokryterialnego problemu decyzyjnego

4.2.2.1. Opis sytuacji decyzyjnej

Rozważana sytuacja decyzyjna dotyczy wyboru najbardziej kompromisowego
rozwiązania systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku o niskim zużyciu energii.
Sytuacja ta wymaga, aby zaprojektowane warianty uwzględniały interesy i oczekiwania
wielu podmiotów biorących udział w procesie decyzyjnym (np. projektanta, inwestora,
wykonawcy systemu, użytkownika budynku). Tradycyjne metody jednokryterialne są
ukierunkowane z reguły na aspekt ekonomiczny: maksymalizację zysku, bądź
minimalizację kosztów [9]. Jednak wzrost troski o środowisko, ma coraz większy wpływ
na podejmowanie decyzji. Coraz ważniejsze, przy rozwiązywaniu tego rodzaju
problemów decyzyjnych, jest uwzględnienie wielu aspektów dotyczących w/w
podmiotów, a więc kwestii:
•

ekonomicznych,

•

egzergetycznych,

•

energetycznych,

•

ekologicznych.

Uwzględniając powyższe spostrzeżenia, niezbędne jest przeprowadzenie
wielokryterialnej oceny wariantów. W związku z tym problem decyzyjny uznano jako
wielokryterialny. Na etapie opisu sytuacji zdefiniowano: problem decyzyjny, kryteria
oceny oraz modele preferencji decydenta.

4.2.2.2. Kryteria oceny systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych budynku o niskim
zużyciu energii

Pracę nad aparatem obliczeniowym wspomagającym podejmowanie decyzji
w zakresie

wyboru

najbardziej

kompromisowego

systemu

wentylacyjno-

klimatyzacyjnego budynku o niskim zużyciu energii, należy rozpocząć od określenia
zbioru kryteriów opisujących te scenariusze pod względem ilościowym lub jakościowym.
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Na podstawie przeglądu literatury z zakresu kryteriów służących do oceny
systemów

wentylacyjno-klimatyzacyjnych

zaproponowano

zestaw

6

kryteriów

uwzględniający interesy różnych grup zainteresowanych rozwiązaniem:
•

jakość powietrza wewnętrznego,

•

suma strat egzergii systemu,

•

skumulowane zużycie egzergii pierwotnej,

•

skumulowane zużycie energii pierwotnej,

•

koszty inwestycyjne,

•

koszty eksploatacyjne.

W procesie decyzyjnym konieczne jest przyjęcie przez decydenta zbioru
kryteriów najpełniej opisujących dany problem decyzyjny. Zaproponowany powyżej
zbiór ma charakter otwarty – może być modyfikowany w procesie decyzyjnym.

Kryterium jakości powietrza wewnętrznego

Właściwą jakość klimatu w środowisku wewnętrznym utrzymać można poprzez
kontrolę trzech najważniejszych parametrów: temperatury, wilgotności względnej
powietrza oraz jego jakości. Głównym parametrem wykorzystywanym do oceny jakości
powietrza w budynkach, gdzie przebywają ludzie, jest stężenie ditlenku węgla. Jest on
naturalnym składnikiem atmosfery ziemskiej i stanowi około 0,04% jej objętości
(400ppm). Normy europejskie i amerykańskie oraz Światowa Organizacja Zdrowia
wskazują na wartość 1000ppm (0,1%) jako graniczną w pomieszczeniu, w którym ciągle
przebywają ludzie.
Zależność, która pozwala na wyznaczenie przyrostu stężenia ditlenku węgla,
w stosunku do stężenia ditlenku węgla w powietrzu zewnętrznym, przedstawia się
następująco:

gdzie:
vc}~
hL

hg

vc}~ = hL − hg
– kryterium jakości powietrza wewnętrznego, ppm,
– stężenie ditlenku węgla w pomieszczeniu, ppm,
– założone stężenie ditlenku węgla w powietrzu zewnętrznym, ppm.
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Zależność ta została przyjęta do określenia jakości powietrza wewnętrznego
w pomieszczeniach.

Dokładny

opis

zasad

określania

stężeń

ditlenku

węgla

przedstawiono w rozdziale 5.2.
Kryterium jakości powietrza wewnętrznego charakteryzuje się preferencją
malejącą. Im mniejszą osiąga wartość, tym lepsze warunki powietrza wewnętrznego będą
zapewnione w pomieszczeniach.

Kryterium sumy strat egzergii systemu
Sumę strat egzergii systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wyznaczono jako
sumę strat wewnętrznych i zewnętrznych. Do wewnętrznych strat egzergii zaliczono
straty egzergii w centrali wentylacyjnej, systemie dystrybucji oraz w wentylowanych
X

chłodu - X

pomieszczeniach. Do zewnętrznych start zaliczono straty egzergii w źródłach ciepła YO5,c ,

wentylacyjnego X

YO5,c•

YO5,€ .

i energii elektrycznej na potrzeby przetłaczania powietrza

Dla urządzeń zasilanych energią elektryczną uwzględniono

również straty egzergii przy transporcie energii elektrycznej i jej produkcji. Dla

wszystkich źródeł energii, w zakresie zewnętrznych strat, uwzględniono straty egzergii
związane z wydobyciem paliwa, jego przetworzeniem i transportem.
Kryterium

sumy

strat

egzergii

systemu

wentylacyjno-klimatyzacyjnego

wyznaczono z zależności:
vOi = X

gdzie:
vOi

X
X

X

∗

YO5

∗

=X +X

YO5

(4.2)

– kryterium sumy strat egzergii systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, kWh/a,
– suma strat egzergii systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, kWh/a,
– wewnętrzne straty egzergii systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, kWh/a,
– zewnętrzne straty egzergii systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, kWh/a.

Sposób wyznaczania wewnętrznych i zewnętrznych strat egzergii opisano
w rozdziale 5.5. Kryterium sumy strat egzergii systemu charakteryzuje się preferencją
malejącą.
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Kryterium skumulowanego zużycia egzergii pierwotnej

Kryterium skumulowanego zużycia egzergii pierwotnej wyznaczono jako sumę
niezbędnych nakładów egzergii na potrzeby poszczególnych elementów systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Jego wartość wyznaczono z zależności:
vOi ∗ =

gdzie:
vOi ∗
∗
c

∗
c•
∗
€

∗
c

+

∗
c•

+

∗
€

(4.3)

– kryterium skumulowanego zużycia egzergii pierwotnej na potrzeby systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego, kWh/a,
– skumulowane zużycie egzergii pierwotnej na potrzeby produkcji ciepła dla systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego, kWh/a,
– skumulowane zużycie egzergii pierwotnej na potrzeby produkcji chłodu dla systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego, kWh/a,
– skumulowane zużycie egzergii pierwotnej na potrzeby przetłaczania powietrza
wentylacyjnego dla systemu, kWh/a,

Sposób wyznaczania skumulowanego zużycia egzergii opisano w rozdziale 5.5.
Kryterium skumulowanego zużycia egzergii pierwotnej niezbędnej do produkcji ciepła,
chłodu i energii elektrycznej na potrzeby systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
charakteryzuje się preferencją malejącą.

Kryterium skumulowanego zużycia energii pierwotnej

Kryterium skumulowanego zużycia energii pierwotnej określa poziom
energooszczędności budynku i systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Jego wartość
wyznaczono z zależności:

gdzie:
vE‚∗

∗
∗
vE‚∗ = ^c∗ + ^c•
+ ^€

(4.4)

– kryterium skumulowanego zużycia energii pierwotnej na potrzeby systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego, kWh/a,
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– skumulowane zużycie energii pierwotnej na potrzeby produkcji ciepła dla systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego, kWh/a,
– skumulowane zużycie energii pierwotnej na potrzeby produkcji chłodu dla systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego, kWh/a,
– skumulowane zużycie energii pierwotnej na potrzeby przetłaczania powietrza
wentylacyjnego dla systemu, kWh/a,

Sposób wyznaczania skumulowanego zużycia energii opisano w rozdziale 5.4.
Kryterium skumulowanego zużycia energii pierwotnej niezbędnej do produkcji ciepła,
chłodu i energii elektrycznej, na potrzeby systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
charakteryzuje się preferencją malejącą.

Kryterium kosztów inwestycyjnych

Kryterium kosztów inwestycyjnych związane jest z kosztem budowy systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Uwzględnia: koszt budowy instalacji wentylacyjnoklimatyzacyjnej, koszt budowy instalacji ciepła technologicznego na potrzeby
nagrzewnic w centrali wentylacyjnej, koszt budowy instalacji chłodu na potrzeby
chłodnic, koszt dostawy i montażu źródła ciepła i źródła chłodu, ewentualny koszt
podłączenia do sieci energetycznej oraz koszt budowy lokalnego źródła energii
odnawialnej.
Kryterium to zostało wyrażone zależnością:

gdzie:
v>?5

v>?Lr

v2.r.

v5.{.
vź.2.

vź.23.

vO{

v‚…

v>?5 = v>?Lr + v2.r. + v5.{. + vź.2. + vź.23. + v‚… + vO{
– wartość kosztów budowy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, PLN,
– koszty budowy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, PLN,
– koszty budowy instalacji ciepła technologicznego, PLN,
– koszty budowy instalacji dostarczającej chłód, PLN,
– koszty budowy źródła ciepła, PLN,
– koszty budowy źródła chłodu, PLN,
– koszt podłączenia do sieci energetycznej, PLN,
– koszt budowy lokalnego źródła energii odnawialnej – paneli PV, PLN.
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Sposób wyznaczania kosztów inwestycyjnych opisany został w rozdziale 5.6.1.
Kryterium kosztów inwestycyjnych charakteryzuje się preferencją malejącą.

Kryterium kosztów eksploatacyjnych

Obiektywna ocena danego rozwiązania w zakresie wentylacji i klimatyzacji
pomieszczeń, oparta na kryteriach kosztowych eksploatacji, możliwa jest jedynie przy
pełnej analizie kosztów całkowitych eksploatacji układu, uwzględniając zarówno koszty
stałe jak i zmienne. Wyznaczone w ten sposób kryterium jest cennym źródłem informacji,
dotyczącym łącznego kosztu eksploatacji inwestycji w wybranym przedziale czasowym.
Wzór ogólny, który pozwala na określenie przyszłej sumy kosztów stałych
i zmiennych, przedstawia się następująco:
v2,O = ∑r>sn

wFx,m

(nop)x

+ ∑r>sn

wyz,m

(nop)x

(4.6)

gdzie:
v2,O

vLr,>

– wartość bieżąca kosztu całkowitego obliczona dla całego założonego okresu
eksploatacji, PLN,
– wartość kosztów stałych eksploatacji systemu w roku obliczeniowym i, PLN/a,

vY|,>

– efektywna stopa dyskontu w okresie obliczeniowym,

t

– liczba lat w okresie obliczeniowym.

u

– wartość kosztów zmiennych eksploatacji systemu w roku obliczeniowym i, PLN/a,

Dokładny sposób wyznaczania kosztów eksploatacji instalacji wentylacyjnoklimatyzacyjnych opisany jest w rozdziale 5.6.2. Kryterium kosztów całkowitych
eksploatacji systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego charakteryzuje się preferencją
malejącą.

4.2.2.3. Model preferencji decydenta

W procesie modelowania preferencji decydenta ważne jest zdefiniowanie
ilościowego wpływu poszczególnych kryteriów na ostateczną decyzję (określenie wag
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kryteriów) oraz określenie wrażliwości decydenta na zmiany wartości kryteriów. Poprzez
wagi wyraża się subiektywne odczucie istotności kryteriów. Wrażliwość na zmiany
wartości kryteriów definiuje się za pomocą progów preferencji. Wrażliwość na zmiany
kryteriów oznacza, przy jakich znaczących wartościach kryteriów, decydent zaczyna
rozróżniać

warianty

dla poszczególnych

między
kryteriów

sobą

[116].

Modele

w

postaci

wyrażone

preferencji
wartości

mogą

być

bezwzględnych

lub procentowych, bądź na podstawie wzajemnych porównań parami. Sposób
modelowania preferencji decydenta we wspomaganiu podejmowania decyzji, opartym
na analizie wielokryterialnej, opisano m. in. w pracy [79].
Wartości wag poszczególnych kryteriów, jak i progów wrażliwości, mogą być
określone kilkoma sposobami. Istnieje jednak zależność pomiędzy sposobem
definiowania modelu, a wyborem metody szeregowania wariantów. W rozdziale 4.2.5.
opisano jedną z metod wielokryterialnego wspomagania decyzji, zaproponowaną
w modelu matematycznym, w celu wyboru systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
budynku o niskim zużyciu energii – metodę porównania parami z ważoną relacją
przewyższania.

4.2.3. Konstrukcja wariantów systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego

Zbiór wariantów w analizowanym procesie jest alternatywnym zestawem
rozwiązań problemu decyzyjnego. Potencjalne rozwiązania powinny zapewniać założone
parametry powietrza w pomieszczeniach wewnętrznych oraz mieścić się w przyjętych
na poziomie etapu pierwszego normach.
Należy określić niezbędny sposób obróbki powietrza, aby zapewnić wymagane
parametry nawiewu. Na tej podstawie dobrać urządzenia instalacji wentylacjoklimatyzacyjnej. Kolejnym krokiem jest wybór możliwych do zastosowania źródeł
energii: ciepła, chłodu i energii elektrycznej, oraz wybór wariantów systemu.
Czynnikami ograniczającymi zbiór wariantów mogą być:
•

niezbędne wymagane parametry techniczne urządzeń np. wymiary fizyczne
urządzeń, współczynniki COP i EER źródeł energii, sprawności
poszczególnych urządzeń,

•

wymagania akustyczne w budynku i okolicy,
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możliwości techniczne budynku, gdzie zainstalowany ma zostać system
wentylacyjno-

•

klimatyzacyjny,

możliwości finansowe.

4.2.4. Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji - metoda porównania
parami z ważoną relacją przewyższania

W celu wyboru najbardziej kompromisowego rozwiązania zaproponowano
metodę porównania parami z ważoną relacją przewyższania. Przyjęta metoda obliczeń
polega na porównaniu parami wariantu xi z wariantem xj w ramach każdego kryterium.
W wyniku porównania dwóch systemów oznaczonych jako xi i xj w ramach
danego kryterium l możliwe jest wystąpienie trzech zależności pomiędzy ocenianymi
wariantami:
•

nierozróżnialność (I),

•

słaba preferencja (Q),

•

preferencja (P).

Zapis matematyczny relacji przewyższania przedstawiają wzory:
•

•

•

dla relacji nierozróżnialności:
†>,{ − †‡,{ ≤ ‰(Š{ )

(4.7)

dla relacji słabej preferencji:

‰(Š{ ) ≤ †>,{ − †‡,{ ≤ ‹(Š{ )

(4.8)

dla relacji preferencji:

†>,{ − †‡,{ > ‹(Š{ )

(4.9)

Dla każdego z kryteriów l wyznaczono wartości progowe D(Kl) i G(Kl). Przy ich
określaniu zastosowano jeden z modeli statystyki matematycznej – model przedziału
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ufności dla średniej. W modelu tym przyjmuje się, że w proponowanym algorytmie
wartość danego kryterium dla poszczególnych wariantów rozwiązań stanowi próbę
z populacji generalnej o rozkładzie N = (ml,Ϭ), przy czym nieznana jest, zarówno wartość
średniej ml populacji, jak i jej odchylenie standardowe Ϭ. Przedział ufności dla średniej
może być w takim przypadku wyznaczony z równania [88]:
^ •†̅{ − •• ∙

L

√|

< 1” < †̅{ + •• ∙

L

√|

•= 1−–

(4.10)

We wzorze wartość s jest odchyleniem standardowym z próby, wyznaczonym
z zależności:
— = ˜|™n ∑|
>snš†>,{ − †̅ { ›
n

~

(4.11)

Wartość średnia kryterium †̅{ wyznaczana jest z zależności:
†̅{ =

∑z
m•ž im,œ
|

(4.12)

Wartość •• oznacza wartość zmiennej Studenta, która może być odczytana

z tablicy tego rozkładu dla m-1 stopni swobody oraz dla przyjętego poziomu istotności α.
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej w rozkładzie Studenta
osiąga maksimum dla wartości t=0. Przyjęty poziom istotności α odpowiada
prawdopodobieństwu znalezienia się wartości kryterium poza przedziałem ufności dla
jego średniej. Przedstawiono to na rys. 4.2.
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Rysunek. 4.2. Rozkład Studenta w analizie przedziału ufności dla średniej wartości kryterium.

Im mniejsza jest wartość przyjętego poziomu istotności, tym większe jest
prawdopodobieństwo znalezienia wartości danego kryterium dla analizowanych
wariantów w przedziale ufności dla średniej [88].
Przyjmując model wyznaczenia przedziału ufności dla średniej wartości
kryterium, jako podstawę do określenia zbioru wag poszczególnych kryteriów,
wyznaczono następujące progi wejściowe:
•

próg nierozróżnialności:
~
‰(Š{ ) = •(– > ) ∙ ˜|∙(|™n) ∑|
>sn(†>,{ − †̅ { )
n

•

(4.12)

próg preferencji:
~
‹(Š{ ) = •(– J ) ∙ ˜|∙(|™n) ∑|
>sn(†>,{ − †̅{ )
n

(4.13)

m – ilość ocenianych wariantów,
gdzie:

– – poziom istotności (poziom prawdopodobieństwa).

Założono, że między wartościami porównywanych wariantów xi i xj zachodzi
następująca zależność:

gdzie:

†>,{ ≥ †‡,{ ⇒ ¡v{ = †>,{ − †‡,{
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– dodatnia różnica pomiędzy wartościami wariantów xi i xj według l-tego kryterium,
– wartość wariantu xi względem l-tego kryterium,

†‡,{

– wartość wariantu xj względem l-tego kryterium.

Poszczególnym wariantom przyznawane są punkty według następujących zasad:
•

przedział pełnej preferencji:
¡v{ ≥ ‹(Š{ ) ⇒ ^{ (†> ) = 1; ^{ š†‡ › = −1

•

(4.15)

przedział słabej preferencji:
‹(Š{ ) > ¡v{ > ‰(Š{ ) ⇒ ^{ (†> ) = ¦(¥œ )™¤(¥œ ) ; ^{ š†‡ › = − ¦(¥œ )™¤(¥œ )
£w ™¤(¥ )
œ

•

œ

£w ™¤(¥ )
œ

œ

(4.16)

przedział nierozróżnialności:
¡v{ ≤ ‰(Š{ ) ⇒ ^{ (†> ) = 0; ^{ š†‡ › = 0

(4.17)

Wynik punktowy porównania wariantu †> z wariantem †‡ systemu wentylacyjno-

klimatyzacyjnego jest ważoną sumą wyników porównań względem poszczególnych
kryteriów, z uwzględnieniem wag dla tych kryteriów i wyznaczany jest z zależności:

gdzie:

=š†> , †‡ ›

^{ š†> , †‡ ›

§{

=š†> , †‡ › = ∑{wsn §{ ∙ ^{ š†> , †‡ ›

(4.18)

– całkowity wynik punktowy porównania wariantu xi z wariantem xj,,
– wynik punktowy porównania wariantu xi z wariantem xj w ramach
poszczególnych kryteriów,
– wagi przypisane poszczególnym kryteriom.
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Wynikiem końcowym dla wariantu xi jest średnia ocena wyników punktowych
porównań danego wariantu xi ze wszystkimi pozostałymi ocenianymi wariantami
względem wszystkich kryteriów.
¨i> =

∑ …šim ,i© ›
|™n

(4.19)

Wynikiem końcowym jest tabela przedstawiająca sumę ocen wszystkich
kryteriów dla wszystkich wariantów. W wyniku analizy wskazywane są najbardziej
kompromisowe warianty systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku o niskim
najwyższą ilość punktów przy ocenie końcowej ¨i> .

zużyciu energii. Najwyżej ocenionymi wariantami są systemy, które otrzymały
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5.1. Opis narzędzia obliczeniowego

W celu zamodelowania pracy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku
o niskim zużyciu energii użyto autorskiego programu napisanego przy użyciu programu
MATrix LABoratories - Matlab R2008a. Matlab jest programem komputerowym
służącym do obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji
komputerowych.
Przy konstruowaniu modelu założono, że w jednostce czasu Δτ, dla której
prowadzone są obliczenia, warunki można traktować jako ustalone i niezmienne oraz, że
zużycie energii i egzergii jest wielkością stałą. Obliczenia prowadzone są w cyklu
rocznym z krokiem czasowym Δτ = 1h. Stworzony program składa się z siedmiu
modułów.
Pierwszy moduł umożliwia zdefiniowanie danych wejściowych niezbędnych
do przeprowadzenia obliczeń np.: lokalizacji analizowanego system wentylacyjnoklimatyzacyjnego, temperatury powietrza zewnętrznego, wilgotności powietrza,
ciśnienia atmosferycznego. Na potrzeby studiów przypadku założono lokalizację systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego jako miasto Poznań w Polsce. Dane meteorologiczne
zaczerpnięto z [144]. Pozostałymi danymi definiowanymi na wejściu są również m. in.:
parametry pracy układu, warianty systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, sposób
dostarczania ciepła i chłodu oraz źródła ciepła, chłodu i energii elektrycznej.
Drugi moduł pozwala wyznaczyć niezbędny strumień świeżego powietrza,
nawiewany do wentylowanych pomieszczeń w zależności od stężenia ditlenku węgla
w powietrzu wewnętrznym i zewnętrznym. Stężenie ditlenku węgla w pomieszczeniach
wentylowanych określane jest na podstawie tworzonych modeli obecności osób
w pomieszczeniach. Krok ten można również pominąć, definiując stałą ilość powietrza
wentylacyjnego.
Kolejny moduł to obróbka powietrza w centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
Stworzono modele przemian termodynamicznych dla wybranych typowych modułów
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centrali: obrotowego wymiennika ciepła (jawnego i utajonego), nagrzewnicy wodnej,
chłodnicy wodnej, nawilżacza parowego, wentylatora, filtra i przepustnicy, systemu
dystrybucji

oraz

wentylowanych

pomieszczeń.

Dodatkowo

wyznaczane

jest

zapotrzebowanie na energię końcową do pracy centrali, zarówno chwilowe, jak i zużycie
roczne.
Następny moduł pozwala na wyznaczenie zapotrzebowania na energię napędową
wybranych źródeł ciepła (gazowego kotła kondensacyjnego, elektrociepłowni
przeciwprężnej oraz sprężarkowej pompy ciepła), źródeł chłodu (sprężarkowej
wytwornicy wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym powietrzem, sprężarkowej
wytwornicy wody lodowej chłodzonej wodą i jednostopniowego absorpcyjnego
urządzenia chłodniczego) oraz źródła energii (sieć energetyczna). Dodatkowo daje
możliwość uwzględnienia częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną
ze źródła odnawialnego, jakim jest energia słoneczna, poprzez panele PV zainstalowane
na dachu analizowanego budynku.
Piąty moduł programu daje możliwość wyznaczenia strat egzergii wewnętrznych
i zewnętrznych. Straty egzergii wewnętrzne podzielone zostały na wentylowane
pomieszczenia, sieć dystrybucji oraz poszczególne segmenty centrali wentylacyjnoklimatyzacyjnej. Straty egzergii zewnętrzne podzielono na straty egzergii w źródłach
ciepła, chłodu i energii elektrycznej oraz związane z przetwarzaniem i transportem
energii elektrycznej, która jest energią napędową wybranych źródeł energii. Dodatkowo
uwzględniono straty egzergii przy przetwarzaniu i transporcie paliwa.
Szósty moduł programu pozwala na wyznaczenie kosztów inwestycyjnych
i eksploatacyjnych. Koszty inwestycyjne związane z budową systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego zostały obliczone z pomocą programu Norma Pro, powszechnie
używanego do kosztorysowania prac budowlanych.
Ostatni moduł służy do wykonania wielokryterialnej analizy. Daje możliwość
zdefiniowania kryteriów, według których ma być wykonany wybór systemu oraz modele
preferencji decydentów. W celu wyboru najbardziej kompromisowych rozwiązań
systemu

wentylacyjno-klimatyzacyjnego

budynku

o

niskim

zużyciu

zaproponowano metodę porównanie parami z ważoną relacją przewyższania.
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5.2. Bilans powietrza wentylacyjnego

Istotą projektowania budynków jest poszukiwanie odpowiedniej formy i kształtu
całej bryły oraz poszczególnych pomieszczeń, a także realizacja założonej funkcji celu.
Dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, funkcją celu jest przede wszystkim
uzyskanie komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania. Często mówi się o dążeniu
do uzyskania odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach (Indoor Air Quality).
Jakość powietrza można zdefiniować jako taki stan jego czystości, który spełnia
oczekiwania ludzi.
O jakości powietrza w pomieszczeniach decydują [103]:
•

budynek – jego jakość energetyczna, zdrowotność użytych materiałów
i wyposażenia;

•

systemy technicznego wyposażenia instalacyjnego, mogące dynamicznie
reagować na zakłócenia wewnętrzne i zewnętrzne;

•

systemy zasilania w energię i ich niezawodność;

•

systemy automatycznego zarządzania procesami realizującymi podstawowe
funkcje budynku (Building Energy Management Systems).

Strumień powierza wentylacyjnego określa się w zależności od rodzaju systemu
na podstawie różnych kryteriów. Ilość powietrza wentylacyjnego określa się w oparciu o
bilans: cieplny, wilgoci i emisji zanieczyszczeń, czyli czynników powodujących zmianę
parametrów powietrza w pomieszczeniu. Prawidłowe wyznaczenie niezbędnej ilości
powietrza nawiewanego i wywiewanego jest konieczne w celu zapewnienia
prawidłowych

parametrów powietrza w pomieszczeniach

objętych

systemem

wentylacyjno-klimatyzacyjnym. Dodatkowo potrzebne jest dla doboru odpowiedniej
wielkości urządzeń służących do obróbki powietrza oraz dostarczających energię cieplną,
chłodniczą i elektryczną.
Wyszczególnić można kilka głównych sposobów obliczania strumienia powietrza
nawiewanego i wywiewanego, które zostaną omówione w tym podrozdziale:
•

obliczanie ilości powietrza na podstawie ilości osób,

•

obliczanie ilości powietrza na podstawie krotności wymian,

•

obliczanie ilości powietrza na podstawie zysków ciepła jawnego,

•

obliczanie ilości powietrza na podstawie zysków ciepła utajonego,
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•

obliczanie ilości powietrza na podstawie ilości zanieczyszczeń wydzielanych
w pomieszczeniu.

5.2.1. Obliczanie ilości powietrza na podstawie ilości osób

Metoda ta proponowana jest głównie dla pomieszczeń, w których głównym
lub praktycznie wyłącznym źródłem zanieczyszczeń są przebywający w nim ludzie. Poza
tym nie występują w nich relatywnie duże zyski ciepła od nasłonecznienia oraz nie
występują inne źródła zanieczyszczeń na przykład pomieszczenia użyteczności
publicznej takie jak; teatry, kina, sale widowiskowe.
Strumień powietrza nawiewnego wyznaczyć można z zależności:
=? = ”ªL ∙ =>

gdzie:
=?

”ªL
=>

(5.1.)

– strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia, m3 /h,
– ilość osób w pomieszczeniu,
– strumień powietrza nawiewanego przypadający na jedną osobę, m3 /h.

Przyjmuje się, że minimalny strumień powietrza wentylującego powinien
wynosić 20 m3/h, dla każdej osoby przebywającej w pomieszczeniach przeznaczonych
na stały i czasowy pobyt ludzi w budynkach zamieszkania zbiorowego i w budynkach
użyteczności

publicznej

[98].

W

klimatyzowanych

oraz

wentylowanych

pomieszczeniach o nie otwieranych oknach strumień ten powinien wynosić 30 m3/h dla
każdej przebywającej osoby [98].

5.2.2. Obliczanie ilości powietrza na podstawie krotności wymian

Ilość powietrza wentylacyjnego na podstawie krotności wymian powietrza
w pomieszczeniu oblicza się z zależności:

gdzie:

=? = « ∙ =J

(5.2)
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«

=J

– ilość wymian powietrza w jednostce czasu, 1/h,
– wewnętrzna kubatura pomieszczenia, m3.

Krotność wymian to stosunek powietrza wentylacyjnego do wewnętrznej
kubatury pomieszczenia. Ten sposób określania strumienia wentylacyjnego jest
najczęściej stosowany w prostych systemach wentylacji. Intensywność wentylacji zależy
jednak nie tylko od kubatury pomieszczenia, ale również od jego wysokości, długości,
stopnia i miejsca powstawania zanieczyszczeń. Przykładowe, doświadczalnie ustalone,
krotności wymian powietrza znajdują się w tablicy 5.1.

Tablica 5.1. Przykładowe doświadczalnie ustalone krotności wymian powietrza dla różnych
rodzajów pomieszczeń [103].
Rodzaj pomieszczenia

Krotność wymian powietrza około h -1

Pokoje gościnne

5-10

Sale wykładowe

8-10

Kina i teatry z zakazem palenia

4-6

Sale posiedzeń

6-8

Pomieszczenia biurowe

3-6

Biblioteki

3-5

5.2.3. Obliczanie ilości powietrza na podstawie zysków ciepła jawnego

W przypadku, gdy nadrzędnym celem wentylacji jest usuwanie zysków ciepła
jawnego z pomieszczenia, ilość powietrza wentylacyjnego należy określać na podstawie
maksymalnego obciążenia cieplnego pomieszczenia według zależności:
=? = -∙2

¬©

Q ∙(®P ™®T )

gdzie:
8‡

¯J
°

_5
_?

– strumień mocy ciepła jawnego, które musi być usunięte z pomieszczenia, kW,
– ciepło właściwe powietrza wilgotnego, kJ/kgK,
– gęstość powietrza, kg/m3,
– temperatura powietrza wywiewanego, K,
– temperatura powietrza nawiewanego, K.
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Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi może być stała lub zmienna,
zależnie od temperatury powietrza zewnętrznego.

5.2.4. Obliczanie ilości powietrza nawiewanego na podstawie zysków ciepła utajonego

Jeżeli podstawowym czynnikiem zmieniającym stan powietrza w pomieszczeniu
jest para wodna, wówczas niezbędny strumień powietrza wentylującego oblicza się
z zależności:
=? = -∙(i

€

P ™iT )

(5.4)

gdzie:
§
°

†5
†?

– emisja pary wodnej w pomieszczeniu, kg/s,
– gęstość powietrza, kg/m3,
– zawartość wilgoci w powietrzu wywiewanym z pomieszczenia, kg/(kg s. p.),
– zawartość wilgoci w powietrzu nawiewanym do pomieszczenia, kg/(kg s. p.).

5.2.5. Obliczanie ilości powietrza na podstawie ilości zanieczyszczeń wydzielanych
w pomieszczeniu
Jeżeli znane są źródła zanieczyszczeń w pomieszczeniu, to dla osiągnięcia
określonej czystości powietrza można obliczyć wymagany strumień powietrza
wentylującego. Takie obliczenia można przeprowadzić, gdy znana jest ilość szkodliwych
substancji wydzielających się w ciągu godziny i znane jest dopuszczalne stężenie tych
zanieczyszczeń w pomieszczeniu.
W miejscach, gdzie główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza są ludzie,
substancją szkodliwą jest emitowany ditlenek węgla. Wysokie stężenie CO2 powodować
może: zakłócenie oddechu, złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy, ociężałość, senność,
większą podatność na przeziębienia i alergię [115]. Jako, że dorosły człowiek spędza ok.
80% swojego czasu w pomieszczeniach [115], ciągła kontrola jakości powietrza nabiera
coraz większego znaczenia.
Ogólne wytyczne dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach zawiera norma
PN-EN 13779:2007 [99], opracowana na podstawie dyrektyw Unii Europejskiej. W tabeli
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5.2 podano klasyfikację powietrza wewnętrznego w zależności od przyrostu stężenia
ditlenku węgla powyżej poziomu CO2 w powietrzu zewnętrznym.
Tablica 5.2. Klasyfikacja jakości powietrza wewnętrznego [99].

Kategoria

IDA 1
IDA 2
IDA 3
IDA 4

Opis

Przyrost stężenia CO2 w
stosunku do stężenia CO2
w powietrzu zewnętrznym
[ppm]

Strumień objętości
powietrza
zewnętrznego,
nawiewnego na 1 osobę
[m3/h na 1 osobę]

Poniżej 400

Powyżej 54

400-600

36-54

600-1000

22-36

Powyżej 1000

Poniżej 22

Wysoka jakość powietrza
wewnętrznego
Średnia jakość powietrza
wewnętrznego
Umiarkowana jakość
powietrza
wewnętrznego
Niska jakość powietrza
wewnętrznego

Dopuszczalne stężenie ditlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych wynosi
1000ppm. Jest to wymóg minimum higienicznego zalecany przez europejski oddział
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz ASHRAE [9].
Niezbędny strumień świeżego powietrza na podstawie stężenia ditlenku węgla
określono według zależności:
=? = c±F™c

{ ∙4
F

gdzie:
j

”ªL
hL

hg

a

(5.5)

– strumień ditlenku węgla generowany przez jedną osobę, m3/h,
– ilość osób w pomieszczeniu,
– stężenie ditlenku węgla w powietrzu wewnętrznym, ppm,
– stężenie ditlenku węgla w powietrzu zewnętrznym, ppm.

W modelu obliczeniowym w celu wyznaczenia niezbędnego strumienia powietrza
nawiewanego do pomieszczeń zastosowano zależność (5.5), przyjęto strumień ditlenku
|²

węgla generowany przez ludzi - N = 0,02 ªL∙3.
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5.3. Przemiany i uzdatnianie powietrza w systemie wentylacyjnoklimatyzacyjnym

5.3.1. Powietrze wilgotne

Zadaniem urządzeń systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego jest odpowiednie
przygotowanie

powietrza

pod

względem

termodynamicznym,

oczyszczenie

z zanieczyszczeń, rozprowadzenie powietrza w budynku i dostosowanie parametrów
do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych [126]. Podstawowym
czynnikiem roboczym w urządzeniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych jest powietrze
wilgotne. Stan powietrza wilgotnego można opisać za pomocą następujących
parametrów: temperatura, temperatura termometru mokrego, zawartość wilgoci,
wilgotność względna, gęstość właściwa – przy określonym ciśnieniu całkowitym
powietrza [126].
Ciśnienie powietrza wilgotnego wg prawa Daltona jest sumą ciśnień
składnikowych powietrza suchego i powietrza wilgotnego.
³W = ³J + ³´

gdzie:
³W

³J

³´

(5.6)

– ciśnienie powietrza wilgotnego, Pa,
– ciśnienie cząstkowe pary wodnej, Pa,
– ciśnienie cząstkowe powietrza suchego, Pa.

Jednoznaczne określenie stanu powietrza, przy danym ciśnieniu całkowitym,
wymaga znajomości dwóch z podanych wyżej parametrów. Pozostałe mogą być
obliczone analitycznie (wzory 5.6-5.10) lub odczytane z wykresu h-x Molliera. W celu
wyznaczenia

parametrów

powietrza

wilgotnego

w

modelu

matematycznym

zaproponowano wzory analityczne (5.6-5.9).

Ciśnienie pary wodnej w powietrzu na linii nasycenia
Ciśnienie pary wodnej w powietrzu na linii nasycenia wyznaczono ze wzoru Jahna
z poniższej zależności [126]:
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µ

³J (_) = ³ª ∙ 10Ua¶Užµ¶U·µ·

gdzie:

(5.7)

³J (_) – ciśnienie pary wodnej w powietrzu na linii nasycenia, Pa,
³ª =

– temperatura powietrza, ℃,
610,7 Pa,

dla 0℃ < _ < 140℃:
T

ºg

ºn

º~

= 31,6885;

= 0,130986;
= 2,52493∙10-5

Entalpia właściwa powietrza wilgotnego
Entalpię właściwą powietrza wilgotnego obliczono z zależności:
ℎnoi = ¯J _ + †J (¯5 _ + ¼ª )

gdzie:
ℎnoi

_

– temperatura powietrza, ℃,

¼ª

– ciepło właściwe parowania wody, ¼ª = 2500,8 kJ/kg,

¯J

¯5
†J

(5.8)

– entalpia właściwa powietrza wilgotnego, kJ/kg,

– ciepło właściwe powietrza suchego, ¯J = 1,005 kJ/(kgK),

– ciepło właściwe pary wodnej, ¯5 = 1,88 kJ/(kgK),
- zawatość wilgoci w powietrzu, kg/kg.

Zawartość wilgoci w powietrzu
Zawartość wilgoci w powietrzu określić można na podstawie zależności:
†J = 0,662 J

¾∙JQ (®)

U ™¾JQ (®)

³W

gdzie:
– ciśnienie atmosferyczne, Pa,
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¿

³J (_)

– wilgotność względna,
– ciśnienie cząstkowe pary wodnej, Pa.

Gęstość powietrza wilgotnego
powietrza jest praktycznie niezmienna i przyjmuje się ° = 1,2 kg/m3 [141]. W modelu
W zakresie temperatur i ciśnień spotykanych w technice wentylacyjnej gęstość

matematycznym tę wielkość przyjęto jako gęstość powietrza wilgotnego poddawanego

obróbce termodynamicznej.
Dokładną wartość gęstości powietrza wilgotnego wyznaczyć można z zależności:

°=

JU

p®

(5.10)

³W

R

– uniwersalna stała gazowa, R=8,314 J/(molK),

T

– temperatura, K.

gdzie:

– ciśnienie atmosferyczne, Pa,

5.3.2. Uzdatnianie powietrza

Uzyskanie

założonych

parametrów

powietrza

wymaga

odpowiedniego

przygotowania powietrza przed wprowadzeniem go do pomieszczeń wentylowanych.
Pełne przygotowanie powietrza nawiewanego, zwane jest uzdatnianiem powietrza.
Uzdatnianie polega na oczyszczaniu oraz cieplno-wilgotnościowej obróbce powietrza,
zachodzącej w urządzeniach bądź w aparatach do wymiany ciepła i pary wodnej [101].
Rodzaj

obróbki

oraz

intensywność

procesów

uzdatniania

powietrza

zależą

od wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniu, od chwilowych parametrów
powietrza zewnętrznego i procesów wymiany ciepła i masy, zachodzących
w pomieszczeniach

[101].

Podstawowe

matematycznym, zostały przedstawione poniżej.
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Ogrzewanie powietrza
Ogrzewanie powietrza jest przemianą fizyczną stanu powietrza, w której
powietrze pobiera ciepło jawne z powierzchni wymiennika. Wynikiem takiej przemiany
jest wzrost temperatury powietrza przy stałej zawartości wilgoci. Nośnikiem energii
dostarczanej do wymiennika jest najczęściej gorąca woda, para lub energia elektryczna.
Na rys. 5.1 pokazano schemat nagrzewnicy wodnej, a na rys. 5.2 przemianę powietrza
w nagrzewnicy.

Rysunek. 5.1. Schemat nagrzewnicy

Rysunek. 5.2. Podgrzewanie powietrza na

powietrza.

wykresie h-x.

Chwilową moc cieplną (wydajność nagrzewnicy) wyznaczyć można z zależności:

gdzie:

84€`,`` = =? ∙ ° ∙ ¯J ∙ (_n − _~ )

V&n

- strumień objętości powietrza wentylującego, m3/h

T1

- temperatura powietrza dopływającego do nagrzewnicy, K,

T2

- założona temperatura powietrza opuszczającego nagrzewnicę, K,

ρ

- gęstość powietrza napływająca do nagrzewnicy, kg/m3,

cp

- ciepło właściwe powietrza, kJ/(kgK).

(5.11)

Innym sposobem wyznaczenia mocy nagrzewnicy jest poniższa zależność:
84€`,`` = 15n,~ ∙ ° ∙ ¯5 ∙ (•5n − •5~ )
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gdzie:

& w,1
m

- strumień wody dopływający do nagrzewnicy, m3/h,

cw

- ciepło właściwe wody, kJ/(kgK),

ρ

- gęstość powietrza napływająca do nagrzewnicy, kg/m3,

tw1

- temperatura wody dopływającej do nagrzewnicy, K,

tw2

- założona temperatura wody opuszczająca nagrzewnicę, K,

Chłodzenie powietrza
W chłodnicach przeponowych powietrze jest oziębiane i osuszane za pomocą
zimnej wody lub oziębionych roztworów o niskiej temperaturze zamarzania. Na rys. 5.3
przedstawiono schemat chłodnicy zasilanej wodą, a na rys. 5.4 przemianę powietrza
w chłodnicy. Jeżeli temperatura zewnętrznej powierzchni chłodnicy jest wyższa
od temperatury punktu rosy powietrza napływającego na wymiennik, przemiana
przebiega przy stałej zawartości wilgoci (chłodzenie suche – przemiana 2-3 na rysunku
5.4). Jeżeli temperatura ścianki chłodnicy jest niższa od temperatury punktu rosy
powietrza napływającego na wymiennik, oziębianie powietrza wiąże się z jego
osuszaniem (przemiana 2‘-3‘ na wykresie 5.4).

Rysunek. 5.3. Schemat chłodnicy.

Rysunek. 5.4. Zmiana stanu powietrza
w chłodnicy.

Jednoczesne uzyskanie efektu ochłodzenia i osuszania przy zmiennych
warunkach wymaga zastosowania chłodnicy i dodatkowej nagrzewnicy.
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Chwilową moc chłodnicy wyznaczyć można z zależności:
8c• = =? ∙ ° ∙ ¯J ∙ (_À − _~ )

gdzie:

V&n

- strumień objętości powierza wentylującego, m3/h

T2

- temperatura powietrza dopływającego do chłodnicy, K,

T3

- założona temperatura powietrza opuszczającego chłodnicę, K,

ρ

- gęstość powietrza napływająca do chłodnicy, kg/m3,

cp

- ciepło właściwe powietrza kJ/(kgK).

(5.13)

Innym sposobem wyznaczenia mocy chłodnicy jest poniższa zależność:

& ch ⋅ cw ⋅ (tch2 −tch1)
Q&ch = m

(5.14)

gdzie:
123

- strumień wody dopływający do chłodnicy m3/h,

cw

- ciepło właściwe wody, kJ/(kgK),

tch1

- temperatura wody dopływająca do chłodnicy, K,

tch2

- założona temperatura wody opuszczająca chłodnicę, K,

Nawilżanie powietrza

Nawilżanie powietrza jest to zwiększenie zawartości wilgoci w powietrzu. Może
odbywać się przez kontakt powietrza z wodą lub przez wtrysk pary wodnej do masy
powietrza. Na rys. 5.5 przedstawiono schemat nawilżacza parowego, a na rys. 5.6
przemianę powietrza w nawilżaczu parowym.
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Rysunek. 5.5. Schemat nawilżacza

Rysunek. 5.6. Zmiana stanu powietrza

parowego.

w nawilżaczu parowym.

Wydajność nawilżacza parowego wyznaczyć można z zależności:

gdzie:

14 = =? ∙ ° ∙ (†Á − †Â )

V&n

†Á

- strumień objętości powietrza wentylującego, m3/h

†Â

- założona zawartość wilgoci w powietrzu opuszczającym nawilżacz kg/(kg s.p.),

ρ

- gęstość powietrza napływająca do nawilżacza, kg/m3,

(5.15)

- zawartość wilgoci w powietrzu dostarczanym do nawilżacza kg/(kg s.p.),

Zmiana stanu powietrza na wentylatorze
Powietrze przepływające przez wentylator nieznacznie podgrzewa się. Jest to
związane z pracą wykonaną przez wentylator. Na rys. 5.7 przedstawiono schemat
wentylatora, a na rys. 5.8 przemianę powietrza w wentylatorze.
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Rysunek. 5.7. Schemat wentylatora.

Rysunek 5.8. Zmiana stanu powietrza w
wentylatorze.

Wzrost temperatury na wentylatorze wyznaczyć można z zależności:
∆_5O?r = ÄJ ∙ 2

∆JP

Q ∙Åm,P

(5.16)

gdzie:
ÄJ

– objętość właściwa powietrza, m3/kg,

cp

- ciepło właściwe powietrza, kJ/(kgK).

∆³5

N>,5

– spręż wentylatora, Pa,

– sprawność wentylatora.

Wymiennik energii

Do odzysku energii z powietrza wywiewanego są stosowane dwa rodzaje
układów: oparte o wymienniki przeponowe (np. rekuperatory płytowe, rurki ciepła,
pompy ciepła) lub wymienniki bezprzeponowe (np. regeneratory obrotowe). Na rys. 5.9
przedstawiono schemat wymiennika – regeneratora obrotowego, a na rys. 5.10.
przemianę powietrza w zależności od temperatury zewnętrznej.

75

5. MODELOWANIE PRACY SYSTEMU WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNEGO W OPARCIU
O ANALIZĘ EGZERGETYCZNO-EKONOMICZNĄ

Rysunek. 5.9. Schemat regeneratora

Rysunek 5.10. Przemiana powietrza

obrotowego ciepła i wilgoci.

w regeneratorze: a – praca zimowa, b – praca
letnia.

Sprawność temperaturową wymiennika wyznaczyć można z zależności:
N}€c,® = ® ž ™®a
® ™®

_g

žP

gdzie
_n

_n5

a

(5.17)

– temperatura powietrza nawiewanego przed wymiennikiem, K,
– temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem, K,
– temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem, K.

Sprawność odzysku entalpii wymiennika wyznaczyć można z zależności:
N}€c,3 = 3 ž ™3a
3 ™3

ℎg

žP

gdzie
ℎn

ℎn5

a

(5.18)

– entalpia powietrza nawiewanego przed wymiennikiem, kJ/kg,
– entalpia powietrza nawiewanego za wymiennikiem, kJ/kg,
– entalpia powietrza wywiewanego przed wymiennikiem, kJ/kg.

5.4. Analiza energetyczna

Podstawowym zadaniem każdego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego jest
zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkownikom pomieszczeń. W tym celu należy
dostarczyć odpowiednią ilość ciepła

QN , chłodu QCH i energii elektrycznej Ew
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niezbędnej do pracy całego systemu, wykorzystując do tego celu pewną ilość energii
napędowej ENap. Mówiąc o energii napędowej może być ona w postaci energii
chemicznej paliwa (np. dla kotła gazowego, elektrociepłowni), ciepła (np. dla
absorpcyjnego urządzenia chłodniczego) lub w postaci energii elektrycznej (np. dla
pompy ciepła, sprężarkowej wytwornicy wody lodowej, wentylatorów). Poprawa
efektywności systemu powinna prowadzić między innymi do zmniejszenia zużycia
energii, przy zapewnieniu wymaganych warunków powietrza wewnętrznego. Problem
ten może być analizowany w skali samego systemu poprzez minimalizację
bezpośredniego zużycia energii napędowej. Jednak w celu oceny efektu globalnego
należy analizować zużycie energii pierwotnej - EP, najlepiej w ujęciu skumulowanym –
EP*.

5.4.1. Zapotrzebowanie na ciepło, chłód i energię dla instalacji wentylacyjnoklimatyzacyjnej

System wentylacyjno-klimatyzacyjny traktować można jako otwarty system
termodynamiczny (OST). Schemat przykładowej centrali z pełną klimatyzacją, wraz
z niezbędnymi strumieniami energii doprowadzanej do systemu przedstawiono na rys.
5.11.

Rysunek. 5.11. Otwarty system centrali pełnej klimatyzacji (wraz z osłoną bilansową).

zapotrzebowanie na energię systemu wiąże się z pracą nagrzewnicy pierwotnej – j§f,

Dla przedstawionej na rys. 5.11 centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej
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nagrzewnicy wtórnej – j§ff, chłodnicy - hÆ oraz wentylatorów: nawiewnego - §«

i wywiewnego - §Ç. W obliczeniach nie uwzględniono ewentualnego zapotrzebowania

do napędu dla wymiennika energii jako, że zużycie energii w porównaniu do pozostałych

modułów jest pomijalnie małe.
Zapotrzebowanie na ciepło, chłód i energię elektryczną dla przedstawionego
systemu wyznaczyć można z zależności zestawionych w tab. 5.3. Podano również
zależności na chwilowe zapotrzebowanie energii oraz na roczne zużycie energii dla
poszczególnych elementów centrali.
Tablica.

5.3.

Zależności

na

zapotrzebowanie

energii

dla

systemu

wentylacyjno-

klimatyzacyjnego.
Opis

Jednostka

Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby

kWh/a

wentylatorów
Chwilowe zapotrzebowanie na moc dla

kW

wentylatora (zasilanie)
Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby

kWh/a

wentylatora (nawiew)
Chwilowe zapotrzebowanie na moc dla

kW

wentylatora (powrót):
Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby

kWh/a

wentylatora (powrót)
Roczne zużycie energii przez nagrzewnice

kWh/a

Chwilowe zapotrzebowanie na ciepło –

kW

nagrzewnica pierwotna
Chwilowe zapotrzebowanie na ciepło –

kW

nagrzewnica wtórna
Roczne zużycie energii przez nagrzewnicę

kWh/a

pierwotną
Roczne zużycie energii przez nagrzewnicę

kWh/a

wtórną
Roczne zużycie energii przez chłodnicę

kWh/a

Chwilowe zapotrzebowanie na chłód

kW
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+

€5
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∆³€?
N€?

j€5 = 15 ∙ È5 ∙

∆³€5
N€5

€?

= É j€? ∙ ∆M

€5

= É j€5 ∙ ∆M

84 = 84€` + 84€``

84€` = 15n ∙ ¯5 ∙ ∆•5

84€`` = 15~ ∙ ¯5 ∙ ∆•5
84€` = É 84€` ∙ ∆M

84€`` = É 84€`` ∙ ∆M
8c• = É 8c• ∙ ∆M

8c• = 123 ∙ ¯5 ∙ ∆•23
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We wzorach w tab. 5.3 ∆•5 odnosi się do różnicy temperatur pomiędzy

zasilaniem, a powrotem wody dostarczanej do nagrzewnic ze źródła ciepła, a ∆•23 odnosi
się do różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem, a powrotem wody dostarczanej

do chłodnicy ze źródła chłodu.
Zapotrzebowanie na ciepło dla wentylowanych pomieszczeń wyznaczyć można
z następującej zależności:
8Jª| = 8J ∙ (1 + Kn + K~ ) + 85

gdzie:
8J

85
Kn

K~

(5.19)

– straty ciepła przez przenikanie, W,
– zapotrzebowanie na ciepło dla wentylacji, W,
– dodatek do strat ciepła przez przenikanie dla wyrównania wpływu niskich temperatur
powierzchni przegród chłodzących pomieszczenia,
– dodatek na straty ciepła przez przenikanie uwzględniające skutki nasłonecznienia
przegród i pomieszczeń.

Strumień strat ciepła przez przenikanie obliczyć można z zależności:
8J = ∑ 8g = Ê ∙ (_> − _\ ) ∙ Ëg

gdzie:
8g

Ê

_>

_\

Ëg

(5.20)

– strumień strat ciepła poszczególnych przegród lub ich części, W,
– współczynnik przenikania ciepła, W/m2K,
– temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia, K,
– temperatura zewnętrzna powietrza, K,
– powierzchnia przegrody lub jej część, m2.

Straty lub zyski ciepła między pomieszczeniami uwzględnia się w przypadku
różnicy temperatur pomieszczeń przyległych równej lub większej niż 4K.
Powyższe zależności zastosowano w modelu obliczeniowym w celu wyznaczenia
zapotrzebowania na energię dla wentylowanych pomieszczeń budynku o niskim zużyciu
energii.
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5.4.2.Zużycie energii napędowej
Każde źródło energii zasilane jest energią napędową –

4WJ . Źródła ciepła, chłodu

i energii elektrycznej mogą być zasilane rożnymi rodzajami energii napędowej. Poniżej
przeanalizowano trzy zaproponowane w modelu obliczeniowym różne źródła ciepła:
gazowy kocioł kondensacyjny KG (zasilany gazem ziemnym), elektrociepłownię
przeciwprężną EC (zasilaną węglem kamiennym) i sprężarkową pompę ciepła PC
(zasilaną energią elektryczną), trzy źródła chłodu: sprężarkową wytwornicę wody
lodowej ze skraplaczem chłodzonym powietrzem WWLP (zasilaną energią elektryczną),
sprężarkową wytwornicę wody lodowej chłodzoną wodą WWLW (zasilaną energią
elektryczną) i jednostopniowe absorpcyjne urządzenie chłodnicze ABS (zasilane ciepłem
z elektrociepłowni), oraz źródło energii, jakim jest elektrociepłownia. Dodatkowo
uwzględniono, że dodatkowym źródłem energii elektrycznej mogą być panele PV
umieszczone na dachu analizowanego budynku. Uproszczone schematy analizowanych
źródeł ciepła znajdują się na rys. 5.12, a źródeł chłodu na rys. 5.13. Chwilowe i roczne
zużycie energii napędowej dla źródeł ciepła, chłodu i energii elektrycznej wyznaczono
w oparciu o zależności zestawione w tabeli 5.4.
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A

B

C
Rysunek. 5.12. Uproszczone schematy źródeł ciepła: A – elektrociepłownia przeciwprężna EC, B - kocioł gazowy kondensacyjny - KG, C- sprężarkowa pompa ciepła - PC.
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A

B

C
Rysunek. 5.13. Uproszczone schematy źródeł chłodu: A – sprężarkowy agregat wody lodowej
chłodzony wodą - WWLW, B – jednostopniowy absorpcyjny agregat chłodniczy - ABS C –
sprężarkowy agregat wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym powietrzem - WWLP.
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Tablica. 5.4. Zużycie energii napędowej dla analizowanych źródeł ciepła i chłodu systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego.
Opis

Jednostka

wzór

Chwilowe zużycie energii napędowej
Sprężarkowa pompa ciepła

kW

Elektrociepłownia przeciwprężna –

kg

Kondensacyjny kocioł gazowy

Nm3

Sprężarkowa wytwornica wody

kW

lodowej ze skraplaczem
chłodzonym powietrzem
kW

lodowej chłodzona wodą
Absorpcyjne urządzenie chłodnicze

84€` + 84€``

⇒

cele ogrzewcze

Sprężarkowa wytwornicy wody

N‚c = h¨^ =

N¥¦ =

‚c

=

84€` + 84€``
¥¦

8c•

u€€Í‚ =

€€Í‚

8c•

u€€Í€ =

€€Í€

cele chłodnicze
Roczne zużycie energii napędowej

‚c

ÌÆ=c

84€` + 84€``
N¥¦ ∙ ÌÆ=¦\

⇒

€€Í‚

⇒

€€Í€

=Ec,23 =

kg

Ec,2>OJ{ª

⇒ =¥¦ =

8ÎÏÐ =

kW

⇒

84€` + 84€``
h¨^

=Ec,2>OJ{ª =

– zużycie ciepła
Elektrociepłownia przeciwprężna –

‚c

=É

8c•
uÎÏÐ

=

=

8ÎÏÐ
ÌÆ=c
‚c

∙ ∆M

Sprężarkowa pompa ciepła

kWh/a

Elektrociepłownia przeciwprężna –

kg/a

=Ec,2>OJ{ª = É =Ec,2>OJ{ª ∙ ∆M

Kondensacyjny kocioł gazowy

Nm3/a

V KG= ∑ V& KG⋅∆τ

Sprężarkowa wytwornica wody

kWh/a

EWWLP = ∑ E&WWLP ⋅ ∆τ

kWh/a

EWWLW = ∑ E&WWLW ⋅ ∆τ

kWh/a

8ÎÏÐ = É 8ÎÏÐ ∙ ∆M

cele ogrzewcze

lodowej ze skraplaczem
chłodzonym powietrzem
Sprężarkowa wytwornicy wody
lodowej chłodzona wodą
Absorpcyjne urządzenie chłodniczezużycie ciepła
Elektrociepłownia przeciwprężna –

kWh/a

cele chłodnicze
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i dystrybucji energii elektrycznej w systemie jest stała i wynosi N‚ = 0,35, sprawność
W modelu matematycznym przyjęto, że nominalna sprawność produkcji

elektrociepłowni wynosi Nc•‚ = 0,82 [149], a współczynnik skojarzenia przyjęto

na poziomie e=0,4. Wartość opałową węgla kamiennego przyjęto LHVC =7,22 kWh/kg.

Wartość opałową gazu ziemnego przyjęto LHVGZ = 9,72 kWh/Nm3.
Sprawność źródeł ciepła i chłodu zależy od takich czynników jak: obciążenie
cieplne lub chłodnicze, parametry czynnika grzejnego lub chłodniczego. Na potrzeby
analizy przyjęto 3 różne charakterystyki energetyczne wody zasilającej instalację
wentylacyjno-klimatyzacyjną w ciepło i chłód. Dla źródła ciepła przyjęto:
− N1 = tw1/tw2 = 328,15/318,15K,
− N2 = tw1/tw2 = 318,15/308,15K,
− N3 = tw1/tw2 = 308,15/298,15K
i przedstawione zostały na rys. 5.14.
Dla źródła chłodu przyjęto:
− CH1=tch1/tch2=278,15/283,15K,
− CH2=tch1/tch2=280,15/285,15K,
− CH3=tch1/tch2= 283,15/288,15K
i przedstawione zostały na rys. 5.15.

A

B

Rysunek. 5.14. Przykładowe charakterystyki energetyczne analizowanych źródeł ciepła: A Wykres zależności współczynnika COP sprężarkowej pompy ciepła od temperatury powietrza
na wlocie do pompy; B - Wykres zależności sprawności kotła kondensacyjnego od obciążenia
cieplnego.

84

5. MODELOWANIE PRACY SYSTEMU WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNEGO W OPARCIU
O ANALIZĘ EGZERGETYCZNO-EKONOMICZNĄ

A

B

C
Rysunek. 5.15. Przykładowe charakterystyki energetyczne analizowanych źródeł chłodu: A Wykres zależności współczynnika EER agregatu sprężarkowej wytwornicy wody lodowej ze
skraplaczem chłodzonym powietrzem w zależności od obciążenia chłodniczego; B - Wykres
zależności współczynnika EER sprężarkowej wytwornicy wody lodowej chłodzonej wodą w
zależności od obciążenia chłodniczego; C – sprawność jednostopniowej absorpcyjnej
wytwornicy wody lodowej w zależności od temperatury zasilającej chłodnicę.

Przyjęto, że możliwymi źródłami energii elektrycznej dla potrzeb produkcji
chłodu jest sieć elektroenergetyczna zasilana z elektrociepłowni oraz panele PV
zainstalowane na dachu budynku. Kolektory słoneczne to urządzenia pochłaniające
promienie słoneczne. Następnie przekształcają je w energię wykorzystywaną końcowo
najczęściej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W celu doboru
konkretnych paneli dla danej inwestycji należy znać lokalne warunki z punktu widzenia
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promieniowania słonecznego i roczne przychody z budowy paneli PV [145]. Na potrzeby
modelu matematycznego zaproponowano kolektory płaskie. Jest to najbardziej popularny
rodzaj kolektorów na świecie i powszechnie montowany także w Polsce. Znaczącą
kwestią jest też szybszy zwrot inwestycji w zestaw solarny z kolektorami słonecznymi
płaskimi w porównaniu dla takiego samego zestawu na kolektorach rurowo-próżniowych
[146].

5.4.3.Zużycie energii pierwotnej i skumulowane zużycie energii pierwotnej
Analizowane systemy zasilane są różnymi nośnikami energii napędowej: węgiel
kamienny (EC), gaz ziemny (KG), ciepło (ABS) albo elektryczność (WWLW, WWLP,
wentylatory). Założono, że istnieje możliwość, aby oprócz sieci energetycznej
dostarczającej energię elektryczną na potrzeby systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
uwzględniono dodatkowe źródło energii, jakim jest energia słoneczna, wytwarzana
za pomocą paneli PV zainstalowanych na dachu budynku. W ramach przeprowadzonej
analizy porównano zużycie energii pierwotnej EP, a nie tylko bezpośrednie zużycie
energii napędowej ENap. Dodatkowo, chcąc uzyskać ujęcie globalne, wyznaczono zużycie
energii pierwotnej w ujęciu skumulowanym – EP*. W przypadku sprężarkowej pompy
ciepła i sprężarkowych agregatów wody lodowej uwzględniono sprawność wytwarzania
prądu

w

elektrociepłowni

oraz

sprawność

przesyłania

i transformacji

prądu

z elektrociepłowni do urządzeń.
Roczne zużycie energii pierwotnej na potrzeby wentylatorów przetłaczających
powietrze w centrali wentylacyjnej wyznaczono z zależności:
dœ
^5ÓÓ = ngg
∙Å

J

EÔ

Õ,dœ ∙ÅxÖ

(5.21)

Roczne zużycie energii pierwotnej na potrzeby sprężarkowej pompy ciepła
wyznaczono z zależności:
dœ
ÓÓ
^‚c
= ngg
∙Å

J

E×Ø

Õ,dœ ∙ÅxÖ
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Roczne zużycie energii pierwotnej na potrzeby wytwornicy wody lodowej
chłodzonej powietrzem wyznaczono z zależności:
dœ
ÓÓ
^€€Í‚
= ngg
∙ Å ÔÔÙ×
∙Å

J

E

Õ,dœ

xÖ

(5.23)

Roczne zużycie energii pierwotnej na potrzeby wytwornicy wody lodowej
chłodzonej wodą wyznaczono z zależności:
dœ
ÓÓ
^€€Í€
= ngg
∙ Å ÔÔÙÔ
∙Å

J

E

Õ,dœ

xÖ

(5.24)

W powyższych wzorach pel jest to procentowy udział energii elektrycznej
zasilającej urządzenie dostarczany siecią energetyczną.
elektryczności – zgodnie z [106] NE,O{ = 0,33. Sprawność przesyłania i transportu

W modelu matematycznym przyjęto stałą sprawność energetyczną wytwarzania

elektryczności przyjęto NrÚ = 0,877 [149]. Dla lokalnego źródła energii odnawialnej -

energii słonecznej, skumulowana sprawność energetyczna wynosi NE∗ = 0 [106].

W związku z czym, w ramach modelu obliczeniowego, przyjęto dla lokalnego źródła
energii odnawialnej – paneli słonecznych, skumulowane roczne zużycie energii

Skumulowane roczne zużycie energii pierwotnej dla produkcji ciepła ( ^c∗ )

pierwotnej na poziomie 0 kWh/a.

∗
i chłodu ( ^c•
) w zależności od wybranych źródeł energii oraz na potrzeby

∗
przetłaczania powietrza przez wentylatory ( ^€
) przedstawiają zależności zestawione

w tabeli 5.5.
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(EPc*) i chłodu (EPch*) oraz na potrzeby przetłaczania powietrza przez wentylatory.

Tablica. 5.5. Skumulowane roczne zużycie energii pierwotnej dla poszczególnych źródeł ciepła

Opis

Jednostka

Sprężarkowa pompa ciepła

kWh/a

Gazowy kocioł kondensacyjny

kWh/a

Elektrociepłownia przeciwprężna

kWh/a

Wytwornica wody lodowej ze

Wytwornica wody lodowej chłodzona

Absorpcyjna wytwornica wody lodowej

kWh/a

Wentylatory

kWh/a

sprawność

energetyczna

1
∙ (=¥¦ ∙ ÌÆ=¦\ )
N´∗

1
∙ š=Ec,2>OJ{ª ∙ ÌÆ=2 ›
∗
N2,Ec

∗
^Ec,2>OJ{ª
=

∗
^€€Í‚
=

∗
^€€Í€
=

kWh/a

wodą

1
³O{
‚c
∙
Ý
∗∙Ü
N2 100 NE,O{ ∙ NrÚ

∗
^¥¦
=

kWh/a

skraplaczem chłodzonym powietrzem

Skumulowana

∗
^‚c
=

wzór

∗
^ÎÏÐ
=
∗
^€
=

wydobycia

1
³O{
€€Í‚
∙
Ý
∗∙Ü
N2 100 NE,O{ ∙ NrÚ

1
³O{
€€Í€
∙
Ý
∗∙Ü
N2 100 NE,O{ ∙ NrÚ
1

∗
N2,Ec

∙ (8ÎÏÐ ∙ ÌÆ=2 )

1
³O{
€
∙
Ý
∗∙Ü
N2 100 NE,O{ ∙ NrÚ

paliwa

oraz

jego

w obliczeniach: dla gazu ziemnego N´∗ = 0,91, dla węgla kamiennego N2∗ = 0,91, dla

przetworzenia i transportu zależy od rodzaju paliwa. Zgodnie z [106] przyjęto
∗
węgla kamiennego (dla ciepła pochodzącego z kogeneracji) N2,Ec
= 1,25.

5.5 Analiza egzergetyczna

Analizę egzergetyczną zaproponowano przeprowadzić na dwa sposoby:
strat egzergii systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego - X

wyznaczając sumę strat egzergii lub skumulowane zużycie egzergii pierwotnej. Sumę
wewnętrznych X

i zewnętrznych X

YO5 .

∗

wyznaczono jako sumę strat

Do wewnętrznych strat egzergii zaliczono

straty egzergii w centrali wentylacyjnej, systemie dystrybucji oraz w wentylowanych
pomieszczeniach. Do zewnętrznych start zaliczono straty egzergii w źródłach ciepła,
chłodu i energii elektrycznej. Dla urządzeń zasilanych energią elektryczną uwzględniono
starty egzergii przy transporcie energii elektrycznej i jej produkcji. Dla wszystkich źródeł
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energii, w zakresie zewnętrznych strat egzergii, uwzględniono straty egzergii związane
z wydobyciem paliwa, jego przetworzeniem i transportem.

5.5.1. Wewnętrzne straty egzergii

Obliczenia

w

ramach

modelu

matematycznego

przeprowadzono

dla

przykładowego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, którego schemat znajduje się
na rys. 5.11.
W celu wyznaczenia wewnętrznych strat egzergii skorzystano ze wzorów
podanych w tab. 5.6.

Tablica 5.6. Zależności wykorzystane do obliczeń chwilowych strat egzergii na poszczególnych
elementach instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
Urządzenie

X

Przepustnica (nawiew)
Filtr (nawiew)

X

Obrotowy wymiennik ciepła

X

Nagrzewnica pierwotna

X

Nagrzewnica wtórna
Chłodnica
Wentylator (nawiew)

X

c•

Nawilżacz
Przepustnica (wywiew)
Filtr (wywiew)

Pomieszczenia wentylowane

X

Wewnętrzne straty egzergii systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego
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l,?

}€c
4€`
4€``

X

X

€?

4‚

X

X

= 1? ∙ (à?,‚ − à?,l )

= 1? ∙ šà?,l − à?,n › + 15
∙ šà5,~ − à5,À ›

= 1? ∙ šà?,n − à?,~ › + 15,n
∙ (à5n − à5~ )

= 1? ∙ šà?,À − à?,á › + 15,~
∙ (à5n − à5~ )

X

= 1? ∙ šà?,á − à?,Â › + j€?

= 1? ∙ šà?,Â − à?,Á › + 1â ∙ àâ
‚,5

€5

X

System dystrybucji powietrza

= 1? ∙ (àY − à?,‚ )

‚,?

= 1? ∙ šà?,~ − à?,À › + 123 ∙ (à23n − à23~ )

X

Wentylator (wywiew)

Starta egzergii [W]

l,5

= 15 ∙ šà5,‚ − à5,Y ›

= 15 ∙ šà5,l − à5,‚ ›

= 15 ∙ šà5,n − à5,~ › + j€5

Jª|,>

Ð¤

= ã1 −

_g
ä ∙ 8Jª|,>
_>

= 1? ∙ à?,Á − 15 ∙ à5,n
X = ÉX

>
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Egzergię powietrza wilgotnego wyznaczono z zależności:



p
p
T 
T 
bin ,ex = c a ⋅ (T − T0 ) − T0 ⋅ ln  + T0 ⋅ R a ⋅ ln a + x ⋅ c v ⋅ (T − T0 ) − T0 ⋅ ln  + T0 ⋅ Rν ⋅ ln ν
T0 
p a,0
T0 
pν , 0



(5.25)

Egzergię wody wyznaczono z zależności:


T 
bw = c w ⋅ (T − T0 ) − T0 ⋅ ln 
T0 


(5.26)

Egzergia pary wodnej:


p
T 
bν = cν ⋅ (T − T0 ) − T0 ⋅ ln  + T0 ⋅ Rν ⋅ ln ν
T0 
p v ,0


(5.27)

temperaturę otoczenia (T0) przyjęto średnie godzinowe temperatury powietrza

Przyjęto, że analizowane budynki znajdują się w Poznaniu (52.25N, 16.51E). Jako

zewnętrznego (Te) dla miasta Poznania, opracowane na podstawie [144], przedstawione

na rys. 5.16. Zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym przyjęto na podstawie [144]
dla typowego roku meteorologicznego dla miasta Poznania i przedstawiono na rys. 5.17.
Jako ciśnienie otoczenia przyjęto 1013hPa.
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Rysunek 5.16. Przebieg średnich godzinowych temperatur podczas typowego roku
meteorologicznego dla miasta Poznań [144].

Rysunek 5.17. Zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym podczas typowego roku
meteorologicznego dla miasta Poznań [144].

Roczne wewnętrzne straty egzergii systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
wyznaczono z ogólnej zależności:
X = ∑ X ∙ ∆M

(5.28)

5.5.2. Zewnętrzne straty egzergii

Do zewnętrznych strat egzergii zaliczono straty egzergii w źródłach ciepła, chłodu
i energii elektrycznej. Dla urządzeń zasilanych energią elektryczną uwzględniono straty
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egzergii przy transporcie energii elektrycznej i jej produkcji. Dla wszystkich źródeł
energii uwzględniono straty egzergii przy wydobyciu paliwa, jego przetworzeniu
i transporcie. W ramach modelu obliczeniowego nie uwzględniono ewentualnych strat
egzergii dla lokalnego źródła energii odnawialnej.
Straty egzergii w źródłach energii wyznaczono na podstawie sprawności
egzergetycznej i ogólnego równania:
X

gdzie:
Nå,\E
?WJ

\E

= š1 − Nå,\E › ∙

?WJ

(5.29)

– sprawność egzergetyczna źródła energii,
– strumień egzergii napędowej systemu dostarczany do źródła energii, W.

Sprawność egzergetyczną źródła energii wyznaczono z zależności
Nå,\E = Ï Rż
Ï

TUQ

gdzie:
Vż

(5.30)

– strumień egzergii użytkowej systemu, W.

Strumień egzergii napędowej w źródle ciepła, chłodu i energii elektrycznej
wyznaczono z ogólnej zależności:
?WJ

gdzie:
?WJ

º?WJ

= º?WJ ∙

«º³

(5.31)

– strumień energii napędowa źródła energii, kW,
– współczynnik charakterystyczny dla danej postaci energii napędowej.

Na podstawie pracy [149] przyjęto w modelu matematycznym: dla gazu
zmiennego anap,GZ = 1,04, dla węgla kamiennego anap,C = 1,09, dla elektryczności
anap,el = 1. Zestawienie analizowanych źródeł energii opisanych w podpunkcie 5.4., wraz
z wyszczególnionymi zależnościami na strumienie egzergii napędowej
egzergii użytkowej

Vż ,

przedstawiono w tab. 5.7.
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Tablica. 5.7. Zestawienie zależności na strumień energii napędowej i strumień egzergii
użytkowej dla analizowanych źródeł energii.
Strumień egzergii napędowej,
?WJ ,

Źródło energii

= º?WJ,O{

?WJ,‚c

Sprężarkowa pompa
ciepła

?WJ,Ec,2>OJ{ª

Elektrociepłownia
przeciwprężna – cele
ogrzewcze

?WJ,¥¦

Kondensacyjny kocioł
gazowy
Sprężarkowa
wytwornica wody

wytwornica wody

= º?WJ,O{

?WJ,ÎÏÐ

chłodnicze

∙ ÌÆ=c )

?WJ,€€Í€

wodą

absorpcyjne urządzenie

= º?WJ,c ∙ (=Ec,2>OJ{ª

= º?WJ,O{

lodowej chłodzona

Jednostopniowe

84€` + 84€``
Ý
h¨^

?WJ,€€Í‚

chłodzonym powietrzem

Vż ,

kW

= º?WJ,¦\ ∙ (=¥¦ ∙ ÌÆ=¦\ )

lodowej ze skraplaczem

Sprężarkowa

∙Ü

Strumień egzergii użytkowej

∙æ

∙æ

= º?WJ,c ∙ æ

Q& ch

u€€Í‚

ç

Q& ch

u€€Í€

Q& ch

uÎÏÐ

ç
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∙ (à23n − à23~ )
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Dla urządzeń, gdzie nośnikiem energii napędowej jest energia elektryczna,
stałą sprawność transportu elektryczności NrÚ =0,877 [149] oraz stałą sprawność

wyznaczono starty egzergii przy transporcie energii elektrycznej i jej produkcji. Przyjęto
egzergetyczną produkcji elektryczności Nå,O{ =0,286 [149].

Chwilowe straty egzergii przy transporcie i produkcji energii elektrycznej X

dla urządzeń zasilanych energią elektryczną, wyznaczono z zależności:
X

\E,O{

= š1 − Nå,O{ ∙ NrÚ › ∙
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Roczne straty egzergii przy transporcie i produkcji energii elektrycznej dla
poszczególnych źródeł energii, zasilanych energią elektryczną i wentylatorów, obliczono
z zależności:
X

\E,O{

= ∑X

\E,O{

∙ ∆M

(5.33)

Roczne straty egzergii dla poszczególnych źródeł energii, zasilanych pozostałymi
nośnikami energii, wyznaczono z ogólnego równania:
X

\E

= ∑X

\E

∙ ∆M

(5.34)

W zależności od rodzaju energii napędowej, przyjęto skumulowaną sprawność
∗
∗
węgla kamiennego przyjęto Nå,2
= 0,932, a dla gazu ziemnego Nå,¦\
= 0,915

egzergetyczną wydobycia paliwa, jego przetworzenia i transportu. Zgodnie z [149] dla

Straty egzergii związane z wydobyciem, przetworzeniem i transportem paliwa

pierwotnego dla źródeł ciepła, chłodu i energii elektrycznej wyznaczono z zależności:
X

JJ

= (1 − Nå∗ ) ∙

∗
?WJ

(5.35)

gdzie:
∗
?WJ

Nå∗

- strumień skumulowanego zużycia egzergii, kW,
- skumulowana sprawność egzergetyczna wydobycia paliwa, jego przetworzenia
i transportu.

Roczne

straty

egzergii

dla

poszczególnych

źródeł

energii

związane

z wydobyciem, przetworzeniem i transportem paliwa pierwotnego wyznaczono
zależności:
X
X

YO5

JJ

= ∑X

JJ

∙ ∆M

(5.36)

Roczne zewnętrzne straty egzergii systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
wyznaczono z zależności:
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X

X

gdzie:

X

X

YO5

= ∑X

JJ

+ ∑X

\E,O{

+ ∑X

\E

(5.37)

JJ

– straty egzergii związane z wydobyciem paliwa pierwotnego (gaz ziemny lub węgiel

\E,O{

– straty egzergii związane z transportem i produkcją energii elektrycznej dla urządzeń,

\E

kamienny), jego przetworzeniem i transportem, kWh/a;

gdzie energia elektryczna jest nośnikiem energii, kWh/a,
– straty egzergii w źródłach energii, kWh/a.

dodatkowo na straty związane z produkcja ciepła - X

chłodu X

W rozważanych przykładach obliczeniowych zewnętrzne straty egzergii podzielono
YO5,c ,

elektrycznej niezbędnej do pracy wentylatorów w centrali - X

YO5,€ .

YO5,c• ,

i energii

5.5.3. Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej

Skumulowane

zużycia

egzergii

pierwotnej

w

systemie

wentylacyjno-

klimatyzacyjnym wyznaczono jako sumę skumulowanego zużycia egzergii pierwotnej
przez źródła ciepła
∗
€.

∗
c,

chłodu

∗
c•

i na potrzeby przetłaczania powietrza wentylacyjnego

W przypadku urządzeń zasilanych energią elektryczną, należy uwzględnić

sprawność wytwarzania prądu w elektrociepłowni oraz sprawność transformacji
i przesyłania prądu z elektrowni do urządzenia.
Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej na potrzeby urządzeń zasilanych
energią elektryczną:
∗

gdzie:
?WJ

Nå,O{

NrÚ∙
Nå∗

=Å

ÏTUQ

∗
è,dœ ∙ÅxÖ∙ Åè

(5.38)

- egzergia napędowa systemu, kWh/a,
- sprawność egzergetyczna produkcji elektryczności,
- sprawność transformacji i przesyłania prądu z elektrowni,
- skumulowana sprawność egzergetyczna wydobycia paliwa oraz jego przetworzenia
i transportu.

Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej dla pozostałych źródeł energii:
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∗

=

ÏTUQ
Åè∗

(5.39)

Nå,O{ = 0,286 [149], założono stałą sprawność transportu elektryczności - NrÚ = 0,877
Przyjęto, że sprawność egzergetyczna produkcji elektryczności jest stała i wynosi

przetworzenie i transport przyjęto: dla węgla kamiennego - Nå∗ = 0,932 [149], a dla gazu
[149]. Skumulowaną sprawność egzergetyczną wydobycia paliwa oraz jego
ziemnego - Nå∗ = 0,915 [149].

5.6. Analiza ekonomiczna

Analizę ekonomiczną można wykonać na wiele sposobów. Kilka podstawowych
metod oceny projektów inwestycyjnych opisano w rozdziale 3.5.2. Do oceny
ekonomicznej systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych budynku o niskim zużyciu
inwestycyjnych (v>?5 ) i całkowitych kosztów eksploatacji systemu (v2,O ).

energii, w ramach modelu matematycznego, użyto dwóch kryteriów: kosztów

5.6.1. Koszty inwestycyjne

Koszty inwestycyjne są to wszystkie niezbędne nakłady pieniężne, jakie należy
ponieść, na realizację danej inwestycji. Wzór ogólny (4.5) na wyznaczenie kosztów
budowy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego został podany w podrozdziale 4.2.2.2.
Dla analizowanego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego koszty podzielono
na następujące zakresy inwestycyjne:

Koszt budowy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej

Przyjęto, że instalacja składa się z centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, która
może być wyposażona w wymiennik energii, wodną nagrzewnicę pierwotną i wtórną,
chłodnicę, nawilżacz i niezbędne filtry oraz przepustnice. W skład systemu dystrybucji
powietrza wchodzą izolowane przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne wraz
z niezbędnym osprzętem typu przepustnice, tłumiki, regulatory. Elementami kończącymi
są nawiewniki i wywiewniki umieszczone w wentylowanych pomieszczeniach.
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Instalacja ciepła technologicznego

Uwzględniono koszt doprowadzenia ciepła (wody o parametrach tw1/tw2)
źródła ciepła - vź.2. (kotła kondensacyjnego, pompy ciepła lub podłączenia do sieci

do urządzenia centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Uwzględniono dostawę i montaż

cieplnej) oraz system dystrybucji - v2.r. jako izolowane wełną mineralną rurociągi

stalowe, wraz z całym niezbędnym osprzętem typu zwory odcinające, zwrotne, zawory

regulacyjne, filtry, pompy.

Instalacja chłodu

Uwzględniono koszt doprowadzenia chłodu (wody o parametrach tch1/tch2)
vź.23. (sprężarkowego agregatu wody lodowej chłodzonego wodą, sprężarkowego

do chłodnicy w centrali wentylacyjnej. Uwzględniono dostawę i montaż źródła chłodu -

agregatu chłodniczego) oraz system dystrybucji - v5.{. jako izolowane matą kauczukową
agregatu wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym powietrzem lub absorpcyjnego

rurociągi stalowe, wraz z całym niezbędnym osprzętem typu zwory odcinające, zwrotne,
zawory regulacyjne, filtry, pompy.

Koszt odnawialnych źródeł energii

Uwzględniono ewentualny koszt inwestycji w odnawialne źródła energii.
Zaproponowano panele PV instalowane na dachu budynku, które częściowo zapewnią
zapotrzebowanie na energię elektryczną. Przyjęto, w celu wyznaczenia kosztu,
najważniejsze elementy instalacji: moduły PV, inwerter, system mocowania paneli oraz
niezbędne przewody

Do wyznaczenia kosztów inwestycyjnych służy wiele komercyjnych programów,
z których korzystają firmy na rynku budowlano-instalacyjnym. Jednym z nich jest
program Norma Pro, który zastosowano w celu oszacowania kosztów inwestycyjnych.
Jest to powszechny w Polsce program do kosztorysowania inwestycji budowlanych.
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Posiada pełną bazę katalogów typu KNR – Katalog Nakładów Rzeczowych, KNNR –
Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych i innych. Zawiera bazę techniczną
dotyczącą robót budowlanych w tym: zestawienia nakładów rzeczowych: robocizny,
materiałów i sprzętu, cenniki oraz informacje o poziomie wskaźników i narzutów, które
stosowane są na rynku. Dodatkowo przy wycenie uwzględniono Informacyjny Zestaw
Średnich Cen Robót Instalacyjnych [52].

5.6.2. Całkowite koszty eksploatacji systemu

W celu wyznaczenia kosztów eksploatacyjnych systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego przyjęto 10-letni okres eksploatacji, stopę dyskonta 0,05 oraz przyjęto
roczny wzrost cen nośników energii na średnim poziomie 4,0%.
Wzór ogólny (4.6), pozwalający na określenie przyszłej sumy kosztów stałych
i zmiennych eksploatacji opisano w podrozdziale 4.2.2.2.
Koszt stały zdefiniowano jako sumę: rocznych kosztów eksploatacji,
serwisowania, napraw i remontów systemu, rocznych kosztów obsługi systemu, rocznych
kosztów związanych z opłatą abonamentową za przyłącza cieplne, gazowe i elektryczne.
Koszt stały w roku obliczeniowym i można wyrazić zależnością:
vLr,> = v? + vªå + vW
v?

(5.40)

gdzie:
vªå

vW

– roczny koszt eksploatacji, serwisowania, napraw i remontów systemu, PLN/a,
– roczny koszt obsługi systemu, PLN/a,
– roczny koszt związany z opłatami abonamentowymi za przyłącze cieplne, gazowe
i elektryczne, PLN/a.

Koszt zmienny związany jest z ilością energii, niezbędną do zasilania systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego, kupowanej przez odbiorcę w ciągu roku:
vY|,> =

?WJ,O{,>

∙ hO{,> +

?WJ,´Y,>

∙ h´Y,> +

gdzie:

98

?WJ,2,>

∙ h2,>

(5.41)
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hO{,>

h´Y,>

h2,>

– cena jednostkowa energii elektrycznej na początku okresu obliczeniowego,
PLN/kWh,
– cena jednostkowa gazu ziemnego na początku okresu obliczeniowego,
PLN/kWh,
– cena jednostkowa ciepła na początku okresu obliczeniowego, PLN/kWh,

?WJ,O{,>

– roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną systemu wentylacyjno-

?WJ,´Y,>

-

?WJ,2,>

klimatyzacyjnego, kWh,
roczne

zapotrzebowanie

na

gaz

ziemny

systemu

wentylacyjno-

klimatyzacyjnego, kWh,
- roczne zapotrzebowanie na ciepło systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego,
kWh.
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6.1. Przykład A – wybór wymiennika do odzysku energii w centrali
wentylacyjnej.
6.1.1. Opis problemu decyzyjnego

Jako przykład zastosowania opisanej metody przedstawiono analizę wyboru
wymiennika do odzysku energii w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w części
mieszkalnej budynku hotelowego zlokalizowanego w Poznaniu. Hotel jest 3 piętrowym
budynkiem, w którym znajduje się 100 pokoi – schemat instalacji znajduje się na rys. 6.1.
System dostarcza 10000 m3/h powietrza – do każdego pokoju hotelowego
=?,n , =?,~ … =?,ngg = 100 m3/h. Układ składa się z: centrali wentylacyjnej, systemu

dystrybucji oraz z wentylowanych pomieszczeń. Głównymi urządzeniami centrali są:
wymiennik energii, nagrzewnica wodna, oraz wentylatory nawiewny i wywiewny.

Rysunek 6.1. Schemat instalacji nawiewno-wywiewnej części mieszkalnej budynku
hotelowego.

Jako dopuszczalne pod względem technicznym sposoby odzysku energii
w systemie wentylacyjnym przyjęto 4 rozwiązania przedstawione w tablicy 6.1
oraz na rysunku 6.2.
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Tablica 6.1. Warianty wymiennika odzysku energii w centrali wentylacyjnej nawiewnowywiewnej.
Wariant

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Opis wymiennika
Krzyżowy
wymiennik energii
Obrotowy
wymiennik energii
Glikolowy
wymiennik energii
Wymiennik z
rurkami ciepła

[Pa]

[Pa]

[Pa]

Δ³€5,|Wi
[Pa]

[PLN]

50

120

720

100

600

35000

75

150

750

130

630

55000

40

100

700

90

590

45000

45

140

740

110

610

60000

N€c
[%]

Δ³€? Δ³€?,|Wi Δ³€5

v>?5

Rysunek 6.2. Warianty wymiennika odzysku energii w centrali wentylacyjnej nawiewnowywiewnej.

Założono, że źródłem energii elektrycznej na potrzeby wentylatorów jest sieć
elektroenergetyczna, a źródłem energii dla nagrzewnicy jest elektrociepłownia
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przeciwprężna.

Przyjęto

temperaturę

zasilania

nagrzewnicy

wodnej

tw1/tw2=328.15/318.15K. Parametry źródeł energii, sprawności wytwarzania, transportu
wentylatorów przyjęto na poziomie: ηWn = ηWw = 0,81. Założono temperaturę
nośników energii przyjęto zgodnie z opisem w punkcie 5.4. Sprawności całkowite

w wentylowanych pomieszczeniach na poziomie Ti = 293,15K. Dla każdego

rozważanego wariantu określono: sprawności wymiennika N€c , spręż wentylatora

nawiewnego Δ³€? , i wywiewnego Δ³€5 , odpowiednio ich maksymalne spręże Δ³€?,|Wi
i Δ³€5,|Wi oraz koszty inwestycyjne v>?5 .

W trakcie analizy, spośród zdefiniowanego zbioru kryteriów opisujących,

wybrano podzbiór składający się z następujących:
•

strumień skumulowanego zużycie egzergii pierwotnej,

•

koszty inwestycyjne,

•

koszty eksploatacyjne.

6.1.2. Wyniki analizy obliczeniowej
Całość obliczeń wykonano zgodnie z zaproponowanym w rozdziale 5 modelem
matematycznym przy użyciu programu Matlab. Warunki odniesienia do obliczeń
energetycznych i egzergetycznych przyjęto zgodnie z opisanymi w podrozdziale 5.5.
Dla poszczególnych wariantów odzysku energii z powietrza wywiewanego
wyznaczono zapotrzebowanie na energię dla centrali wentylacyjnej, niezbędny strumień
skumulowanego zużycia egzergii dla nagrzewnicy wodnej oraz wentylatorów:
nawiewnego i wywiewnego. Zestawienie zapotrzebowania na energię dla nagrzewnicy
i wentylatorów przedstawiono w tab. 6.2.

Tablica 6.2. Zapotrzebowanie na energię systemu wentylacyjnego.
Parametr
€?

€5

84€

Jednostka

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

103 kWh/a

29,2

30,7

28,2

30,0

103 kWh/a

24,9

26,2

24,4

25,3

103 kWh/a

105,0

20,7

140,3

122,6

Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej dla nagrzewnicy wodnej -

∗
4€ ,

w zależności od wariantu odzysku energii w ciągu roku, przedstawiono na rys. 6.3.
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Zestawienie skumulowanego zużycia egzergii pierwotnej dla urządzeń centrali
wentylacyjnej (nagrzewnicy wodnej i łącznie wentylatorów) dla jednego roku
obliczeniowego przedstawiono w tab. 6.3. i na rys. 6.4.

Rysunek 6.3. Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej dla nagrzewnicy wodnej w zależności
od sposobu odzysku energii w centrali wentylacyjnej w ciągu roku.

Tablica 6.3. Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej dla centrali wentylacyjnej.
Parametr
∗
4€
∗
€

É

∗

Jednostka

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

103 kWh/a

72,3

14,2

96,55

84,3

103 kWh/a

231,8

244,2

225,7

237,3

103 kWh/a

304,1

258,4

322,2

321,6

Rysunek 6.4. Skumulowane zużycie egzergii pierwotnej w ciągu roku na potrzeby centrali
wentylacyjnej dla analizowanych wariantów.
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Koszty inwestycyjne dla wymiennika ciepła i koszty eksploatacyjne, z podziałem

na koszy stałe vLr,> , i zmienne vY|,> dla pierwszego roku eksploatacji, oraz łączne dla 10

lat pracy systemu przedstawiono w tab. 6.4. i na rys. 6.5. Przyjęto następujące ceny

elektryczna - hO{,n=0,46zł/kWh, ciepło z elektrociepłowni - h2,n =0,15 zł/kWh

jednostkowe nośników energii dla pierwszego roku okresu rozliczeniowego: energia

Tablica 6.4. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
Parametr
Nakłady

inwestycyjne -v>?5
vLr,> , dla t=1

vY|,> dla t=1
v2,O dla t=10

Jednostka

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

tys. PLN

35,0

55,0

45,0

60,0

tys. PLN/a

13,3

13,3

13,3

13,3

tys. PLN/a

39,3

27,9

44,0

42,5

tys. PLN/10 lat

469,5

367,8

511,2

497,94

Rysunek 6.5. Koszty inwestycyjne wymiennika energii oraz koszty eksploatacyjne systemu
w ciągu 10 lat.

W tab. 6.5 przedstawiono macierz obserwacji dla omawianego problemu.
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Tablica 6.5. Macierz obserwacji.
Kryteria

Wariant 1

vOi [103 (kWh) a-1]
304,1

v>?5 [tys. PLN]
35,0

v2,O [tys. PLN]

Wariant 2

258,4

55,0

367,8

Wariant 3

322,2

45,0

511,2

Wariant 4

321,6

60,0

497,94

Warianty

∗

469,5

6.1.3. Przyjęte modele preferencji
W tablicy 6.6 przedstawiono 4 modele preferencji, różniące się wagami
przyjętych do analizy kryteriów:
•

Pref_01 – model preferencji oparty o badania statystyczne na podstawie [89].

•

Pref_02 – model preferencji z przyjętym priorytetem dla kryterium
skumulowanego zużycia egzergii, pozostałe kryteria oceniono jako równoważne.

•

Pref_03 – model preferencji z przyjętym priorytetem dla kryterium kosztów
inwestycyjnych wymiennika energii, pozostałe kryteria oceniono

jako

równoważne.
•

Pref_04 – model preferencji z przyjętym priorytetem dla kryterium całkowitych
kosztów eksploatacji, pozostałe kryteria oceniono jako równoważne.

Tablica 6.6. Przyjęte modele preferencji.
Wagi kryteriów
W (vOi ∗ )

W (v>?5 )
W (v2,O )

Modele preferencji
Pref_01

Pref_02

Pref_03

Pref_04

0,237

0,6

0,2

0,2

0,351

0,2

0,6

0,2

0,421

0,2

0,2

0,6

W tablicy 6.7 przedstawiono zbiór progów preferencji dla poszczególnych
kryteriów wyznaczony zgodnie z formułą opisaną równaniami 4.12-4.13. Mając
4 warianty przyjęto wartości krytyczne poziomu istotności D - 30%, G - 1%. Dla 3 stopni
swobody z tablicy rozkładu t-Studenta odczytano: t(α 0,3;3) = 0,424, t(α0,01;3) =5,841.
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Tablica 6.7. Przyjęte progi preferencji.
Kryteria

Progi kryteriów
D

G

6,36

87,56

2,35

32,4

13,76

189,56

Skumulowane zużycie egzergii - kr (vOi ∗ ) [103 (kWh)a-1]
Koszty inwestycyjne - kr (v>?5 ) [tys. PLN]

Koszty eksploatacyjne – kr (v2,O ) [tys. PLN]

6.1.4. Wyniki obliczeń
Sposób wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania odzysku energii
z powietrza dla centrali wentylacyjnej przeprowadzono metodą porównania parami
z ważoną relacja przewyższania opisaną w podrozdziale 4.2.5.
W tablicach 6.8 – 6.10 przedstawiono macierze porównań uzyskane dla
wszystkich 4 kryteriów.
Tablica 6.8. Porównanie parami wariantów – kryterium: skumulowane zużycie egzergii - kr

(vOi ∗ ).

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 1

0,000

-0,484

0,145

0,137

Wariant 2

0,484

0,000

0,707

0,700

Wariant 3

-0,145

-0,707

0,000

0,000

Wariant 4

-0,137

-0,700

0,000

0,000

Tablica 6.9. Porównanie parami wariantów – kryterium: koszty inwestycyjne - kr (v>?5 ).
Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 1

0,000

0,588

0,255

0,754

Wariant 2

-0,588

0,000

-0,255

0,088

Wariant 3

-0,255

0,255

0,000

0,421

Wariant 4

-0,754

-0,088

-0,421

0,000
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Tablica 6.10. Porównanie parami wariantów – kryterium: koszty eksploatacyjne - kr (v2,O ).
Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 1

0,000

-0,500

0,159

0,083

Wariant 2

0,500

0,000

0,737

0,662

Wariant 3

-0,159

-0,737

0,000

0,000

Wariant 4

-0,083

-0,662

0,000

0,000

W tab. 6.11. przedstawiono wyniki obliczeń uzyskane dla przedstawionych
w tab. 6.6. modeli preferencji, różniących się wagami poszczególnych kryteriów.

Tablica 6.11. Wyniki analizy wielokryterialnej systemu odzysku ciepła.
Warianty

Modele preferencji
Pref_01

Pref_02

Pref_03

Pref_04

Wariant 1

0,135

0,049

0,288

0,041

Wariant 2

0,322

0,454

0,101

0,455

Wariant 3

-0,141

-0,202

-0,032

-0,208

Wariant 4

-0,316

-0,301

-0,358

-0,289

6.1.5. Dyskusja wyników
Uzyskane wyniki przeprowadzonej analizy wielokryterialnej dla wymienników
energii z powietrza wentylacyjnego wskazują dwa najwyżej ocenione rozwiązania:
Wariant 1 - krzyżowy wymiennik energii i Wariant 2 – obrotowy wymiennik energii.
Wariant 1 jest najbardziej kompromisowym rozwiązaniem dla modelu preferencji
Pref_03, gdzie dominującym kryterium są koszty inwestycyjne. Wariant 2 jest najwyżej
ocenionym rozwiązaniem dla modelu preferencji Pref_01, który oparty został na badaniu
statystycznym [89], Pref_02, gdzie najwyższy priorytet ma skumulowane zużycie
egzergii pierwotnej oraz Pref_04 zdominowanym przez koszty eksploatacyjne systemu.
We wszystkich analizowanych przypadkach Wariant 3 - glikolowy wymiennik
energii i Wariant 4 – wymiennik z rurkami ciepła, zostały ocenione najniżej.
Wariant 1 – wymiennik krzyżowy charakteryzuje się najniższymi kosztami
inwestycyjnymi, w związku z tym został najbardziej kompromisowym rozwiązaniem dla
modelu preferencji, gdzie to kryterium ma wartość priorytetową. Wariant 2 – obrotowy
wymiennik energii ma przewidywane najniższe koszty eksploatacyjne oraz najniższą
wartość skumulowanego zużycia egzergii pierwotnej. W rezultacie jest najbardziej
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kompromisowym rozwiązaniem w modelu bazującym na badaniach statystycznych,
gdzie najwyżej ocenionym kryterium są koszty eksploatacyjne systemu (waga 0,412)
oraz modelu, gdzie priorytetem jest kc,e (waga 0,6). Jednocześnie roczne skumulowane
zużycie egzergii pierwotnej dla Wariantu 2 jest o ponad 20% niższe niż dla pozostałych
przypadków, dlatego w modelu, gdzie kex* jest kryterium dominującym, wariant ten
okazał się również rozwiązaniem najbardziej kompromisowym.
Wariant 3 – wymiennik z glikolowym odzyskiem energii charakteryzuje się
najwyższym

skumulowanym

zużyciem

egzergii

i

najwyższymi

kosztami

eksploatacyjnymi, a Wariant 4 – wymiennik z rurkami ciepła jest najdroższym, z branych
pod uwagę sposobów odzysku energii z powietrza. Te dwa warianty zostały najniżej
ocenione na podstawie wybranego zbioru kryteriów, dla wszystkich zdefiniowanych
modeli preferencji.
Przedstawiona metoda wskazała dwa rozwiązania sposobu odzysku energii
z powietrza, które powinny być poddane szczegółowej analizie w badanym studium
przypadku – krzyżowy wymiennik energii i obrotowy wymiennik energii.
6.2. Przykład B – wybór parametrów operacyjnych pracy systemu

6.2.1. Opis problemu decyzyjnego

Drugi

przykład

zastosowania

algorytmu

dotyczy

wyboru

parametrów

operacyjnych pracy systemu wentylacyjnego w budynku hotelowym, gdzie ważną rolę
odgrywa jakość powietrza wewnętrznego.
Schemat analizowanej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej przedstawiono na
rys. 6.6. Składa się ona z centrali wentylacyjnej, systemu dystrybucji powietrza
oraz z wentylowanych pomieszczeń. W skład centrali wchodzą następujące urządzenia:
obrotowy wymiennik energii (OWC), nagrzewnica wstępna (NW I) i wtórna (NW II),
chłodnica (CH), nawilżacz parowy (NP), wentylator nawiewny (Wn), wentylator
wywiewny (Ww), filtry powietrza (F) oraz przepustnice (P). Źródłami energii na potrzeby
instalacji są: gazowy kocioł kondensacyjny (KG), jako źródło ciepła, sprężarkowa
wytwornica wody lodowej chłodzona wodą (WWLW), jako źródło chłodu oraz sieć
elektroenergetyczna, jako źródło energii elektrycznej.

108

6. ANALIZA STUDIÓW PRZYPADKU

Rysunek. 6.6. Schemat instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej budynku hotelowego.

Przyjęto, że system zainstalowany w budynku hotelowym składa się ze 100 pokoi
2-osobowych i zlokalizowany jest w Poznaniu. Łącznie w pokojach może przebywać 200
osób - gości hotelowych.
Założono zmienne obciążenie budynku ludźmi - gośćmi hotelowymi w ciągu dnia.
Procentowe obciążenie budynku gośćmi hotelowymi w dwóch wariantach: w tygodniu
pracy - od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele przedstawia rys. 6.7.

A

B

Rysunek. 6.7. Procentowy profil obciążenia budynku ludźmi: (a) – sobota-niedziela, (b) –
poniedziałek-piątek.
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Do analiz przyjęto 5 poziomów stężenia ditlenku węgla w powietrzu
wewnętrznym:
•

C s1 = 600ppm,

•

C s2 = 700ppm,

•

C s3 = 800ppm,

•

C s4 = 900ppm,

•

C s5 = 1000ppm.

Stężenie ditlenku węgla w powietrzu zewnętrznym przyjęto na poziomie stałym
– C0 = 400ppm.
Jako dopuszczalne warianty systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego przyjęto 5
rozwiązań przedstawionych w tablicy 6.12.

Tablica 6.12. Rozpatrywane warianty systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku
hotelowego o niskim zużyciu energii.
Kategoria jakości

Warianty

Cs [ppm]

C0 [ppm]

Wariant 1

1000

400

IDA 3

Wariant 2

900

400

IDA 2

Wariant 3

800

400

IDA 2

Wariant 4

700

400

IDA 1

Wariant 5

600

400

IDA 1

powietrza wg [99]

Jako dopuszczalne, pod względem technicznym, warianty systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego dla budynku przyjęto warianty wymienione i opisane w tabeli 6.12.
Źródłem ciepła jest kondensacyjny kocioł gazowy, którego schemat zamieszczony został
na rys. 5.12 B, a źródłem chłodu sprężarkowa wytwornica wody lodowej chłodzona
wodą, której schemat zmieszczony został na rys. 5.13 A. Energia elektryczna dla
wszystkich przypadków dostarczana jest z sieci elektroenergetycznej, do której ma dostęp
budynek. Poszczególne warianty różnią się założonym stężeniem ditlenku węgla
w powietrzu wewnętrznym, a przez to kategorią jakości powietrza wewnętrznego.
Wszystkie spełniają wymóg minimum higienicznego zalecany przez WHO i ASHRAE,
który dla pomieszczeń wewnętrznych wynosi 1000ppm [9].
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- sprawność wymiennika obrotowego: N}€c,® =0,75, N}€c,3 =0,75;

Do obliczeń przyjęto następujące podstawowe parametry urządzeń:
- całkowita sprawność wentylatorów: N€? =0,81, N€5 =0,81;

- parametry wody zasilającej nagrzewnicę wodną: •5n /•5~ =328,15/318,15 K;

- parametry wody zasilającej chłodnicę wodną: •23n /•23~ =283,15/278,15 K.

Spośród zdefiniowanego zbioru kryteriów opisujących wybrano podzbiór
składający się z następujących:
•

jakość powietrza wewnętrznego,

•

suma strat egzergii,

•

koszty inwestycyjne,

•

koszty eksploatacyjne.

6.2.2. Wyniki analizy obliczeniowej
Całość obliczeń wykonano zgodnie z zaproponowanym w rozdziale 5 modelem
matematycznym przy użyciu programu Matlab. Warunki odniesienia, do obliczeń
energetycznych i egzergetycznych, opisano w podrozdziale 5.5.

Strumień powietrza nawiewanego

Niezbędny strumień nawiewanego powietrza świeżego określono zgodnie
z zależnością 5.5.
Modelowane strumienie powietrza nawiewanego na potrzeby budynku
dla 5 wariantów przedstawiono na rys. 6.8.

111

6. ANALIZA STUDIÓW PRZYPADKU

Rysunek 6.8. Strumienie świeżego powietrza w ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli)
dla analizowanych parametrów powietrza wewnętrznego.

Na podstawie zależności 5.5 wyznaczono niezbędną ilość świeżego powietrza dla
zapewnienia określonych warunków jakości powietrza wewnętrznego:
•

C0xCs = 400x600ppm – ok. 100 m3/os,

•

C0xCs = 400x700ppm – ok. 67 m3/os,

•

C0xCs = 400x800ppm – ok. 50 m3/os,

•

C0xCs = 400x900ppm – ok. 40 m3/os,

•

C0xCs = 400x1000ppm – ok. 33 m3/os.

Analiza egzergetyczna

Zestawienie rocznych strat egzergii dla rozważanych przypadków przedstawiono
w tablicy 6.13.

Tablica. 6.13. Wewnętrzne roczne straty egzergii dla 5 wariantów systemu.
Straty
egzergii
X

X

‚,?
l,?

Jednostka

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 5

kWh/a

30,9

44,6

69,6

123,8

278,6

kWh/a

31,0

44,6

69,6

123,8

278,6
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X

}€c

kWh/a

3911,8

4695,8

5872,8

7837,3

11777,0

4€``

kWh/a

967,0

1165,6

1464,8

1956,8

2925,7

c•

kWh/a

109,8

137,0

181,9

269,2

490,8

kWh/a

274,6

351,0

484,7

769,5

1578,3

€?

kWh/a

33,2

41,2

54,0

77,6

133,4

‚,5

kWh/a

1911,2

2463,1

3397,6

5235,7

9980,0

kWh/a

31,2

45,0

70,3

124,9

281,2

l,5

kWh/a

1706,8

2111,8

2759,1

3943,9

6711,1

kWh/a

31,0

44,6

69,6

123,8

278,6

É ëì

kWh/a

1898,6

1898,6

1898,6

1898,6

1898,6

kWh/a

10937,1

13042,8

16392,7

22485,1

36611,9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4€`

4‚

€5
Jª|

Porównanie rocznych procentowych udziałów wewnętrznych strat egzergii
na najważniejszych ogniwach układu wentylacyjnego dla Wariantu 1 znajduje się na rys.
6.9, a dla Wariantu 5 na rys. 6.10.
Straty egzergii, na poszczególnych najważniejszych urządzeniach centrali
wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz w pokojach hotelowych, przedstawione zostały dla
Wariantu 1 na rys. 6.11, a dla Wariantu 5 na rys. 6.12.

Rysunek 6.9. Procentowy udział rocznych wewnętrznych strat egzergii na poszczególnych
ogniwach systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego dla Wariantu 1.

113

6. ANALIZA STUDIÓW PRZYPADKU

Rysunek 6.10. Procentowy udział rocznych wewnętrznych strat egzergii na poszczególnych
ogniwach systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego dla Wariantu 5.

Rysunek 6.11. Straty egzergii dla wybranych urządzeń centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej
oraz w pokojach hotelowych w ciągu roku dla Wariantu 1.
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Rysunek 6.12. Straty egzergii dla wybranych urządzeń centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej
oraz w pokojach hotelowych w ciągu roku dla Wariantu 5.

Porównanie zewnętrznych start egzergii dla źródeł ciepła (X

(X

YO5,c• )

i energii elektrycznej na potrzeby wentylatorów (X

YO5,€ )

YO5,c ),

w ciągu roku dla

Wariantu 1 przedstawiono na rysunku 6.13, a dla Wariantu 5 na rys. 6.14.

Rysunek 6.13. Starty egzergii w źródłach energii w ciągu roku dla Wariantu 1.

115

chłodu

6. ANALIZA STUDIÓW PRZYPADKU

Rysunek 6.14. Starty egzergii w źródłach energii w ciągu roku dla Wariantu 5.

Zewnętrzne, roczne straty egzergii, z podziałem na straty związane z produkcją
ciepła,

chłodu

i

energii

elektrycznej,

na

potrzeby

systemu

wentylacyjno-

klimatyzacyjnego przedstawiono w tab. 6.14.
Sumę rocznych wewnętrznych i zewnętrznych start egzergii dla rozważanych
wariantów pokazano na rys. 6.15.

Tablica 6.14. Zewnętrzne, roczne straty egzergii dla 5 wariantów systemu.
Zewnętrzne straty

Jednostka

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 5

JJ

103 kWh/a

0,30

0,35

0,42

0,54

0,76

103 kWh/a

\E,¥¦

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 kWh/a

8,10

9,54

11,60

14,77

20,48

0,45

0,56

0,74

1,09

1,93

egzergii
X
X
X

YO5,c

YO5,c•
YO5,€

X

X

X
X

X

\E,O{
JJ

10 kWh/a
10 kWh/a

\E,€€Í€

4,65

5,76

7,60

11,14

19,81

103 kWh/a

1,20

1,49

1,97

2,91

5,24

103 kWh/a

2,18

2,76

3,71

5,54

10,07

10 kWh/a

24,03

30,40

40,91

61,03

110,96

103 kWh/a

40,91

50,86

66,95

97,02

169,25

X

X

X

\E,O{
JJ

\E,€

É ëìíîï

3
3

3
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Rysunek. 6.15. Łączna roczna strata egzergii dla rozpatrywanych wariantów.

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna została wykonana na podstawie wyznaczonych kosztów
inwestycyjnych – zgodnie z opisem w podpunkcie 5.6.1 oraz na podstawie obliczonych
kosztów eksploatacyjnych – na podstawie wzorów i założeń z podpunktu 5.6.2.
gazu – ka,gaz = 460 PLN/rok, koszt energii elektrycznej ka,el = 121 PLN/rok.

Przyjęto następujące koszty stałe w pierwszym roku eksploatacji: koszt dostaw

zakupu gazu Cgz,1=0,30PLN/kWh, koszt zakupu energii elektrycznej Cel,1=0,46PLN/kWh,

Przyjęto następujące koszty zmienne paliw w pierwszym roku eksploatacji: koszt

Zestawienie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych znajduje się w tab. 6.15

oraz na rys. 6.16.

Tablica 6.15. Zestawienie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wariantów systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego.
Warianty
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
Wariant5

Koszty inwestycyjne - kinw
[tys. PLN]
420,00
445,20
476,15
533,12
639,60

Koszty eksploatacyjne
w ciągu 10 lat – kc,e [tys. PLN]
246,71
264,63
291,40
339,91
447,24
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Rysunek 6.16. Zestawienie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w ciągu 10 lat dla 5
wariantów systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

W tablicy 6.16 przedstawiono macierz obserwacji dla omawianego problemu.

Tablica 6.16. Macierz obserwacji.
vc}~

[ppm]
Wariant 1

Kryteria

vOi

v2,O

[103 (kWh)a-1]

v>?5

[tys. PLN]

[tys. PLN]

600

51,85

420,00

246,71

Wariant 2

500

63,90

445,20

264,63

Wariant 3

400

83,34

476,15

291,40

Wariant 4

300

119,51

533,12

339,91

Wariant 5

200

205,86

639,60

447,24

Warianty

6.2.3. Przyjęte modele preferencji
W tablicy 6.17. przedstawiono cztery modele preferencji decydenta, różniące się
wagami przyjętych do analizy kryteriów:
•

Pref_01

– model oparty o analizy i badania przeprowadzone w pracy [61].
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•

Pref_02

– model preferencji z przyjętym priorytetem jakości powietrza

wewnętrznego, pozostałe kryteria oceniono jako równoważne.
•

Pref_03

– model preferencji z przyjętym priorytetem dla kryterium kosztów

inwestycyjnych oraz z wyłączeniem kosztów eksploatacyjnych, pozostałe
kryteria oceniono jako równoważne.
•

Pref_04

– model preferencji z przyjętym priorytetem dla kryterium strat

egzergii oraz z wyłączeniem oceny jakości powietrza wewnętrznego,
pozostałe kryteria oceniono jako równoważne.

Tablica 6.17. Przyjęte modele preferencji.
Wagi kryteriów
W (vc}~ )

Modele preferencji
Pref_01

Pref_02

Pref_03

Pref_04

0,23

0,55

0,25

0

0,32

0,15

0,25

0,5

0,23

0,15

0,5

0,25

0,22

0,15

0

0,25

W (vOi )

W (v>?5 )
W (v2,O )

W tablicy 6.18 przedstawiono zbiór progów preferencji dla poszczególnych
kryteriów wyznaczony zgodnie z formułą opisaną równaniami 4.12-4.13. Mając
5 wariantów przyjęto wartości krytyczne poziomu istotności D – 30%, G - 1%. Dla 4
stopni swobody z tablicy rozkładu t-Studenta odczytano: t(α

0,3;4

) = 0,414,

t(α0,01;4) =4,604.

Tablica 6.18. Przyjęte progi preferencji.
Progi kryteriów

Kryteria
Jakość powietrza wewnętrznego – kr (vc}~ ) [ppm]

D

G

15,42

171,58

Koszty inwestycyjne – kr (v>?5 ) [ tys. PLN]

32,76

364,3

8,52

94,78

7,84

87,19

Straty egzergii – kr (vOi ) [103 (kWh)a-1]

Koszty eksploatacyjne – kr (v2,O ) [ tys. PLN]
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6.2.4. Wyniki obliczeń

Sposób wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego budynku przeprowadzono metodą porównania parami z ważoną relacja
przewyższania opisaną w podrozdziale 4.2.5.
W tablicach 6.19 – 6.22 przedstawiono macierze porównań uzyskane
dla wszystkich 4 kryteriów.

Tablica 6.19. Porównanie parami wariantów – kryterium jakość powietrza wewnętrznego - kr

(vc}~ ).

Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
Wariant 5

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 5

0,00
0,54
1,00
1,00
1,00

-0,54
0,00
0,54
1,00
1,00

-1,00
-0,54
0,00
0,54
1,00

-1,00
-1,00
-0,54
0,00
0,54

-1,00
-1,00
-1,00
-0,54
0,00

Tablica 6.20. Porównanie parami wariantów – kryterium straty egzergii - kr (vOi ).
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
Wariant 5

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 5

0,00
0,00
0,00
-0,11
-0,37

0,00
0,00
0,00
-0,07
-0,33

0,00
0,00
0,00
-0,01
-0,27

0,11
0,07
0,01
0,00
-0,16

0,37
0,33
0,27
0,16
0,00

Tablica 6.21. Porównanie parami wariantów – kryterium koszty inwestycyjne - kr (v>?5 ).
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
Wariant 5

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 5

0,00
-0,19
-0,55
-1,00
-1,00

0,19
0,00
-0,26
-0,92
-1,00

0,55
0,26
0,00
-0,56
-1,00

1,00
0,92
0,56
0,00
-1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
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Tablica 6.22. Porównanie parami wariantów – kryterium koszty eksploatacyjne - kr (v2,O )
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
Wariant 5

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 5

0,00
-0,13
-0,46
-1,00
-1,00

0,13
0,00
-0,24
-0,85
-1,00

0,46
0,24
0,00
-0,51
-1,00

1,00
0,85
0,51
0,00
-1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

W tablicy 6.23. przedstawiono wyniki obliczeń uzyskane dla przestawionych
w tab. 6.17. czterech modeli preferencji różniących się wagami poszczególnych
kryteriów.

Tablica 6.23. Wyniki analizy wielokryterialnej systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.
Warianty

Modele preferencji
Pref_1

Pref_2

Pref_3

Pref_4

Wariant 1

0,134

-0,269

0,151

0,392

Wariant 2

0,139

-0,112

0,148

0,297

Wariant 3

0,110

0,069

0,111

0,133

Wariant 4

-0,047

0,167

-0,062

-0,181

Wariant 5

-0,337

0,145

-0,349

-0,641

6.2.5. Dyskusja wyników
Uzyskane wyniki analizy parametrów operacyjnych systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego budynku hotelowego wskazują na znaczny wpływ zmiennego stężenia
ditlenku węgla w powietrzu wewnętrznym na strumień nawiewnego powietrza świeżego,
niezbędny do zapewnienia określonego komfortu użytkownikom pomieszczeń. Ilość
nawiewnego powietrza ma bezpośredni wpływ na kryteria oceny systemu: straty egzergii
oraz koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują,
że w zależności do modelu preferencji, inny wariant systemu może być najbardziej
kompromisowym rozwiązaniem.
W modelu

preferencji

(Pref_01),

opracowanym

na

podstawie

badań

zamieszczonych w [61], dominującym kryterium są parametry energetyczne - straty
egzergii systemu. Najlepszym wśród analizowanych wariantów jest Wariant 2, gdzie
stężenie ditlenku węgla w pomieszczeniach wentylowanych utrzymuje się na poziomie
900ppm. Nieznacznie gorszym rozwiązaniem są Warianty 1 i 3 - stężenie ditlenku węgla
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w pomieszczeniach wynosi odpowiednio 1000ppm i 800ppm. Są to warianty, gdzie
niezbędna

ilość

świeżego

powietrza,

do

utrzymania

założonego

komfortu

w pomieszczeniach, jest najmniejsza. Charakteryzują się one najmniejszymi stratami
egzergii oraz najniższymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Wariant 1
spełnia jednak tylko najniższy wymóg jakości powietrza w pomieszczeniach – ma
umiarkowaną jakość powietrza wewnętrznego – klasa IDA3, pozostałe dwa Warianty
zaliczają się do klasy IDA 2 – średnia jakość powietrza wewnętrznego.
W drugim modelu (Pref_02) przyjęto priorytet dla jakości powietrza
wewnętrznego (waga 0,55), pozostałe kryteria oceniono jako równoważne. Przy tak
przyjętym modelu preferencji najlepiej oceniony jest Wariant 4, nieznacznie gorzej
Wariant 3. Są to przypadki klasyfikujące się w kategorii czystości powietrza IDA1 –
wysoka jakość powietrza wewnętrznego (Wariant 4) i IDA 2 – średnia jakość powietrza
wewnętrznego (Wariant 3). Dopiero na kolejnym miejscu sklasyfikowany został Wariant
5 – przypadek o najniższym stężeniu CO2 w powietrzu wewnętrznym.
W

kolejnym

modelu

(Pref_03),

gdzie

priorytet

przyznano

kosztom

inwestycyjnym, a wyłączono koszty eksploatacyjne, najwyżej oceniony został Wariant 1,
nieco gorzej Warianty 2 i 3. Są to przypadki o najniższych nakładach finansowych
niezbędnych do wykonania inwestycji.
W ostatnim modelu preferencji (Pref_04) przyjęto priorytet dla kryterium strat
egzergii (waga 0,5) a wyłączono ocenę jakości powietrza wewnętrznego. Przy tak
przyjętym modelu, najlepszym rozwiązaniem okazał się również Wariant 1, nieco
gorszym Wariant 2, a kolejnym Wariant 3. Są to przypadki o najniższych stratach egzergii,
najniższych kosztach eksploatacyjnych i inwestycyjnych, ale również o najniższej jakości
powietrza wewnętrznego.
Im lepszą jakość powietrza wewnętrznego chcemy utrzymać, tym straty egzergii
oraz nakłady finansowe związane z budową i eksploatacją systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego będą większe. Dla modelu preferencji z priorytetem jakości powietrza
wewnętrznego (Pref_02) najwyżej ocenionym rozwiązaniem okazał się Wariant 4
podczas gdy Wariant 5 miał zapewnić najwyższą jakość powietrza wewnętrznego.
Nakłady inwestycyjne,

koszty eksploatacyjne

oraz

straty

egzergii

związane

z koniecznością przetłaczania dużych ilości powietrza (należało dostarczyć ponad 3 razy
więcej świeżego powietrza niż dla Wariantu 1, aby uzyskać wymaganą jakość powietrza)
okazały się znacząco wyższe w porównaniu do wariantów o niższej jakości powietrza.
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Największe straty egzergii generowane są przez wymiennik ciepła, wentylatory
oraz w pomieszczeniach wentylowanych. Wraz ze wzrostem ilości nawiewanego
powietrza, udział start egzergii w przetłaczaniu powietrza przez wentylatory wzrasta,
podczas gdy straty egzergii na wymienniku ciepła i w pomieszczaniach maleją.
Poprawne

określenie

parametrów

pracy

systemu

wentylacyjnego

i dostosowywanie strumienia świeżego powietrza do aktualnych potrzeb, ma kluczowe
znaczenie przy doborze i eksploatacji systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
w budynkach o niskim zużyciu energii. Należy pamiętać jednak, że zbyt mały strumień
świeżego powietrza może powodować uczucie dyskomfortu użytkowników pomieszczeń
oraz objawy „syndromu chorego budynku”, czyli bóle i zawroty głowy, omdlenia,
przemęczenie.

6.3. Przykład C – wybór systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego dla
budynku hotelowego

6.3.1. Opis problemu decyzyjnego
Jako przykład zastosowania opisanej metody, w ramach trzeciego studium
przypadku,

przedstawiono

analizę

wyboru

całego

systemu

wentylacyjno-

klimatyzacyjnego dla hotelowej części budynku zlokalizowanego w Poznaniu. Schemat
instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej przedstawiono na rysunku 6.17.

Rysunek. 6.17. Schemat instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
123

6. ANALIZA STUDIÓW PRZYPADKU

Analizowany hotel jest 3-piętrowym budynkiem ze 100 pokojami, gdzie
zainstalowana będzie instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna. Założono stały nawiew

(=?,n , =?,~ … =?,ngg ) i wywiew powietrza (=5,n , =5,~ … =5,ngg ) do każdego pokoju

w ilości 100 m3/h. Łącznie system dostarcza =? =10 000 m3/h świeżego powietrza.

Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna składa się z: centrali wentylacyjnej, systemu

dystrybucji powietrza oraz z wentylowanych pomieszczeń. Głównymi urządzeniami
centrali są: obrotowy wymiennik ciepła (OWC), nagrzewnica pierwotna (NWI) i wtórna
(NWII), chłodnica (CH) oraz wentylatory nawiewny (Wn) i wywiewny (Ww), nawilżacz
(NP), filtry (F) i przepustnice (P).
Podstawowe parametry instalacji podano w tab.6.24.

Tablica 6.24. Wejściowe dane dla instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej
Dane wejściowe
=?

Jednostka

Wartość

=5

m3/h

10000

m3/h

10000

ηOWC

-

0,75

ηWn

-

0,81

ηWw

-

0,81

ΔpWn,max

Pa

480

ΔpWw,max

Pa

290

Tw1, Tw2 … Tw100

K

293.15

Jako dopuszczalne pod względem technicznym warianty systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego przyjęto 9 rozwiązań przedstawionych w tablicy 6.25.
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Tablica 6.25. Rozpatrywane warianty systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego budynku hotelowego o niskim zużyciu energii.
Parametry instalacji

Energia cieplna

Energia chłodu

Źródło

Nośnik

ciepła

energetyczny

KG

gaz ziemny

WWLP

EC

węgiel kamienny

ABS

Wariant 3

PC

energia elektryczna

WWLW

Wariant 4

KG

gaz ziemny

WWLP

EC

węgiel kamienny

ABS

Wariant 6

PC

energia elektryczna

WWLW

Wariant 7

KG

gaz ziemny

WWLP

EC

węgiel kamienny

ABS

PC

energia elektryczna

WWLW

Warianty

tw1/tw2 [K] tch1/tch2 [K]

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 5

Wariant 8

Wariant 9

328.15/

278.15/283

318.15

.15

318.15/

280.15/285

308.15

.15

308.15/

283.15/288

298.15

.15

Źródło chłodu

Nośnik
energetyczny

Energia elektryczna
Źródło
energii
elektrycznej

Nośnik
energetyczny

energia

sieć

węgiel

elektryczna

energetyczna

kamienny

sieć

węgiel

energetyczna

kamienny

energia

sieć

węgiel

elektryczna

energetyczna

kamienny

energia

sieć

węgiel

elektryczna

energetyczna

kamienny

sieć

węgiel

energetyczna

kamienny

energia

sieć

węgiel

elektryczna

energetyczna

kamienny

energia

sieć

węgiel

elektryczna

energetyczna

kamienny

sieć

węgiel

energetyczna

kamienny

energia

sieć

węgiel

elektryczna

energetyczna

kamienny

ciepło

ciepło

ciepło
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Udział

Dodatkowe

Udział

produkowanej źródło energii produkowanej
energii

elektrycznej

energii

85%

Panele PV

15%

70%

Panele PV

30%

85%

Panele PV

15%

85%

Panele PV

15%

70%

Panele PV

30%

85%

Panele PV

15%

85%

Panele PV

15%

70%

Panele PV

30%

85%

Panele PV

15%
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Jako

dopuszczalne,

pod

względem

technicznym

warianty

systemów

wentylacyjno-klimatyzacyjnych, dla tego budynku przyjęto warianty wymienione
i opisane w tabeli 6.25.
Możliwymi temperaturami zasilania nagrzewnic wodnych są 3 zakresy:
N1=tw1/tw2=328.15/318.15K, N2=tw1/tw2=318.15/308.15K, N3=tw1/tw2=308.15/298.15K.
temperaturami

Możliwymi

=278.15/283.15K,

zasilania

chłodnicy

CH2=tch1/tch2=280.15/285.15K,

są

3

zakresy:

CH1=tch1/tch2

CH3=tch1/tch2=283.15/288.15K.

Wybrano je na podstawie analizy wewnętrznych strat egzergii w systemie. Sposób ich
wyznaczania opisany został w podpunkcie 5.5.1, a wyniki dla tego studium przypadku
w podpunkcie 6.3.2. Do analizy przyjęto trzy układy zasilania instalacji w ciepło:
sprężarkową pompę ciepła (PC), elektrociepłownię przeciwprężną (EC) i kocioł gazowy
kondensacyjny (KG) oraz trzy układy zasilania instalacji w chłód: sprężarkową
wytwornicę wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym powietrzem (WWLP),
sprężarkową wytwornicę wody lodowej chłodzoną wodą (WWLW) oraz absorpcyjną
jednostopniową wytwornicę wody lodowej (ABS). Schematy źródeł ciepła i chłodu
przedstawione zostały w rozdziale 5 na rys. 5.12 i 5.13. Źródłem energii elektrycznej dla
systemu jest istniejąca sieć elektroenergetyczną oraz panele PV zainstalowane na dachu
budynku.
W trakcie analizy, spośród zdefiniowanego zbioru kryteriów opisujących,
wybrano podzbiór składający się z następujących:
•

skumulowane zużycie energii,

•

suma strat egzergii,

•

koszty inwestycyjne,

•

koszty eksploatacyjne.

6.3.2. Wyniki analizy obliczeniowej

Całość obliczeń wykonano zgodnie z zaproponowanym w rozdziale 5 modelem
matematycznym w przy użyciu programu Matlab. Warunki odniesienia do obliczeń
energetycznych i egzergetycznych opisano w podrozdziale 5.5.
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Analiza energetyczna

W celu obliczenia skumulowanego zużycia energii pierwotnej EP* wyznaczono
kolejno zapotrzebowanie na ciepło, chłód i energię dla instalacji wentylacyjnoklimatyzacyjnej, energię napędową źródeł energii i zużycie energii pierwotnej.

Tablica 6.26. Roczne zapotrzebowanie na ciepło, chłód i energię elektryczną dla instalacji
wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
Wielkość
€?

€5

84€`

84€``
8c•

Jednostka

Wartość

103 kWh/a

21,02

103 kWh/a

12,83

103 kWh/a

20,66

103 kWh/a

6,98

103 kWh/a

35,75

Skumulowane zużycie energii pierwotnej EP* dla rozważanych dziewięciu
∗
∗
z produkcją ciepła - ^c∗ , chłodu - ^c•
i energii elektrycznej dla wentylatorów - ^€

wariantów systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, z podziałem na potrzeby związane

przedstawiono w tab. 6.27 i na rysunku 6.18.

Tablica 6.27. Skumulowane zużycie energii pierwotnej ^∗ na potrzeby systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego dla analizowanych 9 wariantów.
^c∗
[10 (kWh)a-1]

∗
^c•
[10 (kWh)a-1]

∗
^€
[10 (kWh)a-1]

28,38
11,98
37,52
27,82
11,98
32,32
27,28
11,98
23,97

26,92
21,36
17,80
23,64
21,16
16,29
21,09
20,87
15,02

107,76
88,74
107,76
107,76
88,74
107,76
107,76
88,74
107,76

3

Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
Wariant 5
Wariant 6
Wariant 7
Wariant 8
Wariant 9

3
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É ^∗

[103 (kWh)a-1]
163,06
122,09
163,08
159,23
121,89
156,37
156,12
121,60
146,76
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Rysunek 6.18. Skumulowane zużycie energii pierwotnej ^∗ na potrzeby systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego dla analizowanych 9 wariantów.

Analiza egzergetyczna

W ramach analizy egzergetycznej wyznaczono chwilowe wewnętrzne straty
egzergii w ciągu roku dla wybranych urządzeń centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej,
systemu dystrybucji i wentylowanych pomieszczeń. Straty egzergii w ciągu roku,
na poszczególnych

najważniejszych

urządzeniach

centrali

wentylacyjno-

klimatyzacyjnej, przedstawione zostały na rysunku rys. 6.19. Porównanie strat egzergii,
w zależności od parametrów wody zasilającej, w ciągu roku dla nagrzewnicy pierwotnej,
nagrzewnicy wtórnej oraz chłodnicy przedstawiają odpowiednio rys. 6.20, rys. 6.21 i rys.
6.22.
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Rysunek 6.19. Straty egzergii dla wybranych urządzeń centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej
w ciągu roku dla temperatur zasilania wody ogrzewczej tw1/tw2 =328.15/318.15K i chłodniczej
tch1/tch2 = 278.15/283.15K.

Rysunek 6.20. Straty egzergii w nagrzewnicy pierwotnej NWI centrali wentylacyjnoklimatyzacyjnej w ciągu roku dla różnych temperatur wody zasilającej. – N1, N2 i N3.
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Rysunek. 6.21. Straty egzergii w nagrzewnicy wtórnej centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej w
ciągu roku dla różnych parametrów wody zasilającej - N1, N2, N3.

Rysunek 6.22. Straty egzergii w chłodnicy centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej w ciągu roku
dla różnych parametrów wody zasilającej – CH1, CH2, CH3.

Wektor rocznych, wewnętrznych start egzergii dla możliwych 9 przypadków
wody zasilającej nagrzewnicę i chłodnicę w centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej
przedstawiono w tab. 6.28.

130

6. ANALIZA STUDIÓW PRZYPADKU

Tablica. 6.28. Roczne, wewnętrzne straty egzergii.

Wewnętrzne straty egzergii - X [103 kWh/a]

CH1
CH2
CH3

N1

N2

N3

41,47
41,24
40,91

40,74
40,51
40,18

39,97
39,74
39,40

Do dalszych rozważań i porównań przyjęto 3 zaznaczone w tab. 6.28 kombinacje
temperatur: N1 i CH1, N2 i CH2, N3 i CH3, jako najlepiej odzwierciedlające możliwości
instalacji. Zestawienie wewnętrznych strat egzergii poszczególnych urządzeń instalacji
wentylacyjno-klimatyzacyjnej, wyznaczone na podstawie zależności zestawionych w tab.
5.6 dla analizowanych przypadków, przedstawiono w tab. 6.29.
Tablica. 6.29. Wewnętrzne roczne straty egzergii dla wybranych temperatur zasilania
nagrzewnic i chłodnicy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
Straty
egzergii
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jednostka

Wewnętrzne straty egzergii
N1/CH1

N2/CH2

N3/CH3

‚,?

kWh/a

272

272

272

kWh/a

}€c

272

272

272

kWh/a

4€`

12390

12390

12390

kWh/a

2938

2387

1800

kWh/a

c•

613

438

251

kWh/a

4‚

1842

1615

1280

kWh/a

€?

202

202

202

kWh/a

‚,5

9242

9242

9242

kWh/a

274

274

274

kWh/a

l,5

6554

6554

6554

kWh/a

272

272

272

kWh/h

2800

2800

2800

kWh/a

3797

3797

3797

kWh/a

41468

40515

39406

l,?

4€``

€5
Ð¤

Jª|

É ëì

Straty egzergii w źródłach ciepła i chłodu w ciągu roku dla wybranych temperatur
wody ogrzewczej i chłodniczej wyznaczone na podstawie zależności 5.29 - 5.34 oraz tab.
5.7 przedstawiono na rys. 6.23 i 6.24.
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Rysunek 6.23. Straty egzergii w źródłach ciepła w ciągu roku dla temperatury wody zasilającej
centralę tw1/tw2 = 328.15/318.15 K.

Rysunek 6.24. Straty egzergii w źródłach chłodu w ciągu roku dla temperatury wody zasilającej
chłodnicę CH1= tch1/tch2 = 278.15/283.15 K.

i energii elektrycznej - X

Do zewnętrznych strat egzergii, oprócz strat egzergii w źródłach ciepła, chłodu
\E ,

uwzględniono straty egzergii przy wydobyciu paliwa

pierwotnego, jego przetworzeniu i transporcie - X

JJ .

Dla urządzeń zasilanych energią

elektryczną uwzględniono również straty egzergii przy transporcie energii elektrycznej
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i jej produkcji - X
w podpunkcie 5.5.2.

\E,O{ ,

zgodnie z zależnościami i sprawnościami podanymi

z produkcją ciepła – δBC , chłodu – δBCH i energii elektrycznej na potrzeby wentylatorów–

Wewnętrzne i zewnętrzne starty egzergii (podzielone na straty związane

δBW) dla rozważanych wariantów znajdują się w tab. 6.30 i na rys. 6.25.
Tablica 6.30. Łączna strata egzergii dla rozpatrywanych wariantów.
Warianty

Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
Wariant 5
Wariant 6
Wariant 7
Wariant 8
Wariant 9

YO5

δBzew,C

[10 kWh/a]

δBzew,CH

δBzew,W

[10 kWh/a]

[10 kWh/a]

23,73

19,42

13,59

X

X

∗

[103 kWh/a]

[103 kWh/a]

93,02

41,47

177,64

26,43

76,61

41,47

158,09

33,41

23,21

93,02

41,47

191,11

23,92

17,88

93,02

40,51

175,33

14,31

25,97

76,61

40,51

157,40

22,97

20,43

93,02

40,51

176,94

24,16

16,73

93,02

39,40

173,31

15,09

25,29

76,61

39,40

156,39

28,59

18,43

93,02

39,40

179,45

3

Wariant 1

X

3

3

Rysunek. 6.25. Łączna strata egzergii dla rozpatrywanych wariantów w ciągu roku.
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Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna została wykonana na podstawie wyznaczonych kosztów
inwestycyjnych – zgodnie z opisem w podpunkcie 5.6.1 oraz na podstawie obliczonych
kosztów eksploatacyjnych – na podstawie wzorów i założeń z podpunktu 5.6.2.
Zestawienie kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych znajduje się w tablicy 6.31 oraz
na rysunkach 6.26 i 6.27.

Tablica 6.31. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego [tys. PLN]

inwestycyjne - v>?5 ,

War. 1

War. 2

War. 3

War. 4

War. 5

War. 6

War. 7

War. 8

War. 9

614,42

734,21

641,32

608,66

734,21

629,89

604,53

734,21

624,04

Nakłady

[tys. PLN]

vªå , [tys. PLN/a]
v? [tys. PLN/a]

vW,O{ , [tys. PLN/a]

vW,´WY , [tys. PLN/a]
hO{,n =0.2564 +

Koszty eksploatacyjne stałe – 1 rok eksploatacji [tys. PLN/a]
12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,29

14,68

12,83

12,17

14,68

12,60

12,09

14,68

12,48

0,121

0,121

0,121

0,121

0,121

0,121

0,121

0,121

0,121

0,460

-

-

0,460

-

-

0,460

-

-

Koszty eksploatacyjne zmienne - 1 rok eksploatacji [tys. PLN/a]
14,414

10,188

19,768

14,241

10,188

18,795

14,096

10,188

17,544

5,16

-

-

5,06

-

-

4,96

-

-

-

11,097

-

-

11,031

-

-

10,934

-

396,63

429,18

399,06

393,16

428,59

388,34

390,24

427,72

377,26

0.1795 PLN/kWh
h´Y,n =0,30
PLN/kWh
h2,n

=0,15PLN/kWh
Suma kosztów
ciągu 10 lat - v2,O

eksploatacyjnych w

[ tys. PLN/10 lat]
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Rysunek 6.26. Zestawienie kosztów inwestycyjnych dla analizowanych wariantów systemu
wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

Rysunek 6.27. Zestawienie kosztów eksploatacyjnych w ciągu 10 lat dla analizowanych
wariantów systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

W tablicy 6.32 przedstawiono macierz obserwacji dla omawianego problemu.
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Tablica 6.32. Macierz obserwacji.

Warianty
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
Wariant 5
Wariant 6
Wariant 7
Wariant 8
Wariant 9

vOi

[103 (kWh)a-1]

vE‚∗

Kryteria

v2,O

[103 (kWh)a-1]

v>?5

[tys. PLN]

[tys. PLN]

177,64

163,06

614,42

396,63

158,09

122,09

734,21

429,18

191,11

163,08

641,32

399,06

175,33

159,23

608,66

393,16

157,40

121,89

734,21

428,59

176,94

156,37

629,89

388,34

173,31

156,12

604,53

390,24

156,39

121,60

734,21

427,72

179,45

146,76

624,04

377,26

6.3.3. Przyjęte modele preferencji

W tablicy 6.33. przedstawiono trzy modele preferencji decydenta, różniące się
wagami przyjętych do analizy kryteriów:
•

Pref_01 – model preferencji z przyjętym priorytetem dla kryterium kosztów
inwestycyjnych, pozostałe kryteria oceniono jako równoważne.

•

Pref_02 – model preferencji z przyjętym priorytetem dla kryterium kosztów
całkowitych eksploatacji, pozostałe kryteria oceniono jako równoważne.

•

Pref_03 – model preferencji z przyjętym priorytetem dla kryterium sumy strat
egzergii systemu, pozostałe kryteria oceniono jako równoważne.

Tablica 6.33. Przyjęte modele preferencji.
Modele preferencji
Wagi kryteriów

Pref_01

Pref_02

Pref_03

0,15

0,15

0,55

W (vE‚∗ )

0,15

0,15

0,15

0,55

0,15

0,15

W (v2,O )

0,15

0,55

0,15

W (vOi )

W (v>?5 )
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W tablicy 6.34 przedstawiono zbiór progów preferencji dla poszczególnych
kryteriów wyznaczony zgodnie z formułą opisaną równaniami 4.12-4.13. Mając
9 wariantów przyjęto wartości krytyczne poziomu istotności D – 30%, G - 1%. Dla 8
stopni swobody z tablicy rozkładu t-Studenta odczytano: t(α

0,3,8

t(α0,001,8)

) = 0,399,

=3,355.

Tablica 6.34. Przyjęte progi preferencji
Progi kryteriów

Kryteria

D

G

Skumulowane zużycie energii – kr (vE‚∗ ) [103 (kWh)a-1]

1,59

13,35

2,45

20,60

Koszty eksploatacyjne – kr (v2,O ) [tys. PLN]

7,70

64,77

2,63

22,17

Straty egzergii – kr (vOi ) [103 (kWh)a-1]

Koszty inwestycyjne – kr (v>?5 ) [tys. PLN]

6.3.4. Wyniki obliczeń

Sposób wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego budynku przeprowadzono metodą porównania parami, z ważoną
relacja przewyższania, opisaną w podrozdziale 4.2.5.
W tablicach 6.35 – 6.38 przedstawiono macierze porównań uzyskane dla
wszystkich 4 kryteriów.
Tablica 6.35. Porównanie parami wariantów – kryterium straty egzergii - kr (vOi ).
War. 1

War. 2

War.3

War. 4

War. 5

War. 6

War. 7

War. 8

War. 9

War. 1

0,00

-1,00

1,00

-0,06

-1,00

0,00

-0,23

-1,00

0,02

War. 2

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

-0,01

1,00

War.3

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-0,86

War. 4

0,06

-1,00

1,00

0,00

-1,00

0,00

-0,04

-1,00

0,22

War. 5

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

War. 6

0,00

-1,00

1,00

0,00

-1,00

0,00

-0,17

-1,00

0,08

War. 7

0,23

-1,00

1,00

0,04

-1,00

0,17

0,00

-1,00

0,39

War. 8

1,00

0,01

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

War.9

-0,02

-1,00

0,86

-0,22

-1,00

-0,08

-0,39

-1,00

0,00
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Tablica 6.36. Porównanie parami wariantów – kryterium skumulowane zużycie energii - kr
(vE‚∗ ).

War. 1

War. 2

War.3

War. 4

War. 5

War. 6

War. 7

War. 8

War. 9

War. 1

0,00

-1,00

0,00

-0,08

-1,00

-0,23

-0,25

-1,00

-0,76

War. 2

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

War.3

0,00

-1,00

0,00

-0,08

-1,00

-0,23

-0,25

-1,00

-0,76

War. 4

0,08

-1,00

0,08

0,00

-1,00

-0,02

-0,04

-1,00

-0,55

War. 5

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

War. 6

0,23

-1,00

0,23

0,02

-1,00

0,00

0,00

-1,00

-0,39

War. 7

0,25

-1,00

0,25

0,04

-1,00

0,00

0,00

-1,00

-0,38

War. 8

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

War.9

0,76

-1,00

0,76

0,55

-1,00

0,39

0,38

-1,00

0,00

Tablica 6.37. Porównanie parami wariantów – kryterium koszty inwestycyjne - kr (v>?5 ).
War. 1

War. 2

War.3

War. 4

War. 5

War. 6

War. 7

War. 8

War. 9

War. 1

0,00

1,00

0,34

0,00

1,00

0,14

-0,04

1,00

0,03

War. 2

-1,00

0,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

War.3

-0,34

1,00

0,00

-0,44

1,00

-0,07

-0,51

1,00

-0,17

War. 4

0,00

1,00

0,44

0,00

1,00

0,24

0,00

1,00

0,13

War. 5

-1,00

0,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

War. 6

-0,14

1,00

0,07

-0,24

1,00

0,00

-0,31

1,00

0,00

War. 7

0,04

1,00

0,51

0,00

1,00

0,31

0,00

1,00

0,21

War. 8

-1,00

0,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

War.9

-0,03

1,00

0,17

-0,13

1,00

0,00

-0,21

1,00

0,00
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Tablica 6.38. Porównanie parami wariantów – kryterium koszty eksploatacyjne - kr (v2,O ).
War. 1

War. 2

War.3

War. 4

War. 5

War. 6

War. 7

War. 8

War. 9

War. 1

0,00

1,00

0,00

-0,04

1,00

-0,29

-0,19

1,00

-0,86

War. 2

-1,00

0,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

War.3

0,00

1,00

0,00

-0,17

1,00

-0,41

-0,32

1,00

-0,98

War. 4

0,04

1,00

0,17

0,00

1,00

-0,11

-0,01

1,00

-0,68

War. 5

-1,00

0,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

War. 6

0,29

1,00

0,41

0,11

1,00

0,00

0,00

1,00

-0,43

War. 7

0,19

1,00

0,32

0,01

1,00

0,00

0,00

1,00

-0,53

War. 8

-1,00

0,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

-1,00

0,00

-1,00

War.9

0,86

1,00

0,98

0,68

1,00

0,43

0,53

1,00

0,00

W tablicy 6.39. przedstawiono wyniki obliczeń uzyskane dla przedstawionych
w tab. 6.32. trzech modeli preferencji różniących się wagami poszczególnych kryteriów.

Tablica 6.39. Wyniki analizy wielokryterialnej systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego
Warianty

Modele preferencji
Pref_1

Pref_2

Pref_3

Wariant 1

0,145

0,053

-0,142

Wariant 2

-0,300

-0,300

0,299

Wariant 3

-0,105

-0,124

-0,572

Wariant 4

0,209

0,139

-0,069

Wariant 5

-0,300

-0,300

0,300

Wariant 6

0,133

0,183

-0,090

Wariant 7

0,260

0,207

-0,002

Wariant 8

-0,300

-0,300

0,301

Wariant 9

0,257

0,442

-0,024

6.3.5. Dyskusja wyników

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują, że w zależności od modelu
preferencji, inny wariant systemu może być najbardziej kompromisowym rozwiązaniem.
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W analizowanym przypadku parametrem wspólnym najbardziej kompromisowych
wariantów są temperatury zasilania centrali wentylacjo-klimatyzacyjnej tw1/tw2
=308,15/298,15K, tch1/tch2=283,15/288,15K, czyli warianty charakteryzujące się
najniższymi stratami egzergii wewnętrznej.
W modelu preferencji (Pref_01), gdzie przyjęto priorytet dla kosztów
inwestycyjnych (waga 0,55), najlepiej oceniony został wariant 7 – system zasilany
z gazowego kotła kondensacyjnego, agregatu wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym
powietrzem oraz sieci energetycznej wraz z panelami PV pokrywającymi 15%
zapotrzebowania na energię elektryczną. Nieznacznie tylko niżej oceniony został wariant
9 , gdzie źródłem ciepła jest sprężarkowa pompa ciepła, źródłem chłodu sprężarkowy
agregat wody lodowej chłodzony wodą, a źródłem energii elektrycznej sieć energetyczna
zapewniająca 85% zapotrzebowania i panele PV z 15% udziałem.
W drugim modelu preferencji (Pref_02) dominującym kryterium były koszty
eksploatacji systemu (waga 0,55). Najlepiej oceniony został wariant 9, gdzie źródłem
ciepła jest sprężarkowa pompa ciepła, źródłem chłodu sprężarkowy agregat wody
lodowej chłodzony wodą, a źródłem energii elektrycznej sieć energetyczna zapewniająca
85% zapotrzebowania i panele PV z 15% udziałem.
W modelu preferencji (Pref_03), z priorytetem dla sumy strat egzergii, najlepiej
oceniony został wariant 8, ze źródłem energii cieplnej - elektrociepłownią przeciwprężną,
źródłem energii chłodniczej - jednostopniową absorpcyjną wytwornicą wody lodowej
i źródłem energii elektrycznej - siecią energetyczną w 70% oraz panelami PV w 30%.
Na bilans strat egzergii, wpływ mają wewnętrzne straty egzergii, które
uwzględniają straty we wszystkich ważniejszych urządzeniach instalacji wentylacyjnoklimatyzacyjnej. Obok uzasadnionych strat, na przykład związanych z pracą wymiennika
energii, są takie, które możemy redukować. Jednym ze sposobów zmniejszania
wewnętrznych strat egzergii, jest zmiana temperatury wody zasilającej nagrzewnice
i chłodnicę. Najniższe straty egzergii wewnętrznej, są dla najniższych parametrów wody
zasilającej nagrzewnice i najwyższych parametrów zasilających chłodnicę. Dla tych też
parametrów są najwyższe sprawności źródeł energii. Nie zawsze przekłada się to
znacząco na straty egzergii w źródłach energii. Przykładowo, w kondensacyjnym kotle
gazowym, im niższa temperatura zasilania nagrzewnicy, tym straty egzergii są wyższe.
Z kolei straty egzergii w pompie ciepła, są znacznie mniejsze dla niższych temperatur
wody. Podniesienie parametrów wody zasilającej chłodnicę, obniża straty egzergii dla
wszystkich analizowanych źródeł chłodu. Największy wpływ na straty egzergii ma
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jednak zużycie energii elektrycznej na potrzeby przetłaczania powietrza przez
wentylatory - stanowi ok. 40-60% strat, w zależności od wariantu.
Analizowanie bilansu egzergii w skali samego systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego to za mało, jeżeli planuje się uzyskać ocenę globalną. Zużycie energii
i egzergii obciąża instalację nie tylko w danym miejscu, lecz również w poprzedzających
procesach. W celu uzyskania oceny globalnej należy analizować zużycie egzergii
i energii pierwotnej w ujęciu skumulowanym. Z takiej analizy wynika, że dla kotła
i elektrociepłowni zużycie energii pierwotnej, i co za tym idzie egzergii, jest prawie
niezależne od parametrów wody w instalacji zasilającej centralę dla analizowanych
parametrów. Dla pompy ciepła zaobserwować można z kolei istotne zmniejszenie
zużycia energii przy niższych analizowanych temperaturach wody. Dla źródeł chłodu,
istotne zmniejszenie zużycia energii, i co za tym idzie egzergii, dla wyższych temperatur
zasilania chłodnicy zaobserwować można dla sprężarkowych agregatów chłodniczych.
Dla absorpcyjnego agregatu chłodniczego, zużycie energii praktycznie nie zależy
od parametrów wody wytwarzanej w agregacie, dla analizowanych temperatur
zasilających chłodnicę. Najniższym skumulowanym zużyciem energii charakteryzują się
Warianty 2, 5 i 7, które w niewielkim stopniu zależą od parametrów wody zasilającej
system. Końcowe najniższe zużycie energii i bilans strat egzergii dowodzi pozytywnego
stosowania kogeneracji i trigeneracji. Są to warianty najbardziej energooszczędne.
Cechują

się

jednak

najwyższymi

kosztami,

zarówno

inwestycyjnymi,

jak

i eksploatacyjnymi.
Ograniczenie do minimum strat egzergii, minimalizacja zużycia egzergii i energii
pierwotnej musi mieć także swoje uzasadnienie ekonomiczne. Ocena ekonomiczna
pozwala przewidzieć koszty, jakie należy ponieść w czasie budowy systemu oraz jakie
koszty będą ponosić użytkownicy końcowi. W zależności od wariantu, koszty
inwestycyjne systemu wentylacyjno-klimatyzacyjny różnią się nawet o 30%.
W przypadku kosztów eksploatacyjnych w ciągu 10 lat warianty różnią się między sobą
o ok. 10-15%.
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Powyższa praca prezentuje nowe podejście do oceny systemów wentylacyjnoklimatyzacyjnych budynków o niskim zużyciu energii. Podejście to bazuje na analizie
egzergetyczno-ekonomicznej oraz na jednej z metod wielokryterialnego wspomagania
podejmowania decyzji – porównaniu parami, która wykorzystuje ważoną relację
przewyższania.
Zaproponowany algorytm pozwolił na rozważenie przy wyborze zarówno
czynników energetycznych, takich jak: sumę strat egzergii systemu, skumulowane
zużycie energii i egzergii oraz czynników ekonomicznych - kosztów związanych
z budową i eksploatacją systemu. W zależności od indywidualnych preferencji decydenta
miał również możliwość uwzględnienia dodatkowego kryterium, które wpływa
na komfort użytkowania budynków - jakości powietrza wewnętrznego.
Stosowalność zaproponowanego algorytmu została zweryfikowana w celu
wyboru najbardziej kompromisowych rozwiązań dla trzech studiów przypadku: elementu
systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, jakim był wymiennik energii centrali
(przykład A),

parametrów

operacyjnych

pracy

systemu

(przykład

B)

oraz kompleksowego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z analizą wybranych
źródeł energii dla budynku o niskim zużyciu energii (przykład C). Zastosowana metodyka
dla wybranych studiów przypadku, wykazała swoją stosowalność. Pozwoliło to na
udowodnienie postawionej w rozdziale 2 tezy badawczej oraz realizację założonego
programu badań i celów badawczych.
W ramach pracy zbudowano model matematyczny systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego

na podstawie

którego

stworzono

kod

źródłowy

programu

symulacyjnego w oprogramowaniu Matlab
Do wykonania obliczeń zbudowano model obliczeniowy, na podstawie którego
stworzono kod źródłowy programu symulacyjnego w oprogramowaniu Matlab.
Wykazano, że programy symulacyjne tego typu mogą być znaczącym wsparciem procesu
projektowania. Pozwalają one bowiem na optymalizację pracy systemu wentylacyjnoklimatyzacyjnego, poprzez wskazanie najbardziej kompromisowych rozwiązań pod
względem racjonalnego zużycia energii i egzergii oraz kosztów inwestycyjnych
i eksploatacyjnych. W konsekwencji, analizy symulacyjne mogą być skutecznym
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narzędziem

wspomagającym

wybór

najbardziej

kompromisowego

systemu

wentylacyjno-klimatyzacyjnego w budynkach o niskim zużyciu energii.
Zaproponowana metoda może być efektywnym narzędziem w fazie wyboru przez
decydenta systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego oraz jego wstępnego projektowania.
Opracowanie przedstawionego algorytmu może ułatwić podejmowanie decyzji
w przedsięwzięciach,

gdzie

problemem

jest

wybór

systemu

wentylacyjno-

klimatyzacyjnego dla budynku o niskim zużyciu energii. Spowoduje to również większe
możliwości dla szerszego stosowania metod wielokryterialnych.
W perspektywie dalszych badań planowane jest przeprowadzenie weryfikacji
stosowalności zbudowanego algorytmu na innych systemach technicznego wyposażenia
budynku takich jak: systemy ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody
użytkowej, które są powszechnie stosowane w budynkach o niskim zużyciu energii.
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