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1.2 Zmienność zapotrzebowania na ciepło 

1.2.1 Charakterystyka zapotrzebowania ogólnego 

Podstawowym zadaniem układów automatycznej regulacji mocy w systemie jest 

dostosowanie ilości produkowanego i przekazywanego ciepła do aktualnych potrzeb 

odbiorców. Zmienność tego zapotrzebowania wyznacza więc warunki pracy układów 

regulacji. Ogólne zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym obejmuje róŜne 

składniki zmienne w czasie i niezaleŜne od siebie: 

• ogrzewanie pomieszczeń,  

• podgrzewanie ciepłej wody uŜytkowej, 

• wentylacja i klimatyzacja, 

• ciepło do celów technologicznych. 

Ilość ciepła potrzebna do utrzymania temperatury pomieszczeń na zadanym poziomie zaleŜy 

przede wszystkim od warunków atmosferycznych oraz pory doby. MoŜna ją więc, z pewną 

dokładnością i z pewnym wyprzedzeniem, przewidywać na podstawie pomiarów meteoro-

logicznych. Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania wody uŜytkowej wykazuje z kolei 

duŜą nierównomierność w ciągu doby, ale średnie wartości dobowe w ciągu roku zmieniają 

się nieznacznie. Potrzeby wentylacji i klimatyzacji moŜna przy analizie układów regulacji 

uwzględnić w ogrzewaniu. Popyt na ciepło technologiczne w systemie ciepłowniczym 

w duŜym stopniu zaleŜy od rodzaju i warunków pracy zasilanych zakładów przemysłowych. 

W budynkach mieszkalnych zuŜywane ciepło słuŜy głównie do ogrzewania 

pomieszczeń i wody uŜytkowej. Obserwuje się więc znaczące róŜnice obciąŜeń szczytowych 

i minimalnych w ciągu doby oraz duŜą wraŜliwość na warunki atmosferyczne. Orientacyjny 

charakter dobowych przebiegów zapotrzebowania na ciepło w budynku mieszkalnym przy 

róŜnych temperaturach zewnętrznych przedstawiono na rys. 1.2. Przebiegi te zmieniają się 

między innymi w zaleŜności od dnia tygodnia (dni robocze i świąteczne). Do prowadzenia 

skutecznej regulacji w systemie konieczny jest pewien nadmiar mocy. Roczne uporządkowane 

wykresy zapotrzebowania na ciepło w naszej strefie klimatycznej (przykład na rys. 1.3) 

wykazują, Ŝe przez znaczną większość okresu pracy w ciągu roku obciąŜenie systemu nie jest 

pełne i układ dysponuje potrzebnym nadmiarem mocy.  
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Rys. 1.2 Orientacyjna zaleŜność zapotrzebowania na ciepło 

w ciągu doby od średniej temperatury zewnętrznej [23] 

Rys . 1.3 Przykład uporządkowanego 

wykresu zapotrzebowania na ciepło 

  

BieŜąca obserwacja warunków atmosferycznych i znajomość charakteru dobowego zapotrze-

bowania na ciepło są wykorzystane przez doświadczonych operatorów do ręcznego 

sterowania mocą ciepłowni w tradycyjnych systemach ciepłowniczych. Wykorzystanie tych 

informacji znajduje równieŜ zastosowanie w algorytmach predykcji wartości zadanych 

w nowoczesnych układach regulacji automatycznej.  
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1.2.2 Warunki atmosferyczne 

Warunki meteorologiczne, w tym temperatura powietrza, nasłonecznienie, wiatr 

stanowią główne czynniki wpływające na wahanie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

pomieszczeń. Temperatura powietrza podlega zmianom dobowym i rocznym, 

spowodowanym na naszej szerokości geograficznej głównie zmiennym poziomem 

nasłonecznienia (rys. 1.4) 
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Rys. 1.4 Charakter dobowych i rocznych zmian temperatury powietrza [48] 

 

Na dobowy przebieg temperatury duŜy wpływ ma zachmurzenie, przy czym w lecie dni 

pogodne są cieplejsze niŜ niepogodne, a w zimie na odwrót (rys. 1.5). 
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Rys. 1.5 Wpływ zachmurzenia na dobowe zmiany temperatury [48]  

 

Promieniowanie słoneczne stanowi dodatkowe, zauwaŜalne choć bardzo zmienne źródło 

ciepła i zyskuje coraz większe znaczenie, szczególnie w budownictwie niskoenergetycznym. 

Dotyczy to zarówno bezpośredniego promieniowania słonecznego, padającego na dowolne 

płaszczyzny, jak i promieniowania rozproszonego na cząsteczkach powietrza (rys. 1.6). 

płaski dach

400            800              1200            1600             2000 h

NN

S

WO

  800

  600

  200

  400

    0

S

W

N

O

S

W
O

N

lato

zima

  200

  150

    50

  100

    04               8                 12              16                20 h 4               8                 12              16                20 h

a) bezpośrednie promieniowanie słoneczne (lipiec)                             b) promieniowanie rozproszone

(N-ściana północna, S-południowa, W-zachodnia, O-wschodnia)

W/m2
W/m2

 



1. System ciepłowniczy jako obiekt automatyki  

14 

Rys . 1.6 Charakter dobowych zmian natęŜenia promieniowania słonecznego na 50° szer. geograficznej [48] 

W nowoczesnym budownictwie zwiększa się powierzchnię okien i ich szczelność. 

Nieosłonięte okna skierowane na południe mogą w znacznym stopniu przyczynić się do 

oszczędności w rocznym zuŜyciu ciepła — nawet do 15 % [48]. Problemem jest, niestety, 

nadmierne akumulowanie ciepła latem, zwłaszcza w budynkach o lekkiej konstrukcji. 

Bezpośredni wpływ na wielkość strat ciepła w ogrzewanych pomieszczeniach ma 

wiatr. Wywołuje on róŜnicę ciśnień na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń i powoduje 

przenikanie do środka zimnego powietrza. Wpływ wiatru zaleŜy od szczelności przegród 

(zwłaszcza okien), wielkości budynku i usytuowania (wolnostojący, szeregowy, itp). 

Wilgotność powietrza nie odgrywa praktycznie roli w zakresie ogrzewania. Ma jednak 

wpływ  na ogólne zapotrzebowanie na ciepło, ze względu na duŜe znaczenie w technice 

klimatyzacji, szczególnie w powiązaniu z temperaturą powietrza.  

1.2.3 Higiena i komfort cieplny 

Głównym zadaniem urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych jest utrzymanie 

w pomieszczeniach takich warunków, które zapewnią dobre samopoczucie ludzi. Zdolności 

aklimatyzacyjne człowieka, pozwalające dostosować się do zmiennych warunków otoczenia 

są ograniczone przez zakres komfortu cieplnego, w obrębie którego czuje się on najlepiej. 

Główne parametry wyznaczające warunki komfortu cieplnego to: temperatura powietrza, 

temperatury powierzchni ścian oraz wilgotność i prędkość powietrza. Nie moŜna jednak 

określić ich dokładnych wartości ze względu na wpływ dodatkowych czynników takich jak 

ubranie, płeć, zdrowie, wiek, pora roku, aktywność ruchowa, hałas, zapachy, itd. Do celów 

projektowych przyjmuje się pewne przeciętne wartości stanu powietrza w pomieszczeniach. 

Stała wartość temperatury otoczenia nie jest dla człowieka wbrew pozorom 

najkorzystniejsza. Przyjmuje się, Ŝe w naszym klimacie, dla ludzi siedzących, normalnie 

ubranych najkorzystniejsza w zimie jest temperatura 22°C, a w lecie 22÷24°C [48]. NiŜsze 

temperatury mogą być w sypialniach (18÷20°C) oraz w pomieszczeniach, gdzie zakłada się 

aktywność ruchową (10÷18°C, im cięŜsza praca, tym niŜsza temperatura). Z kolei 

w pomieszczeniach wietrzonych zaleca się wyŜszą temperaturę, która powinna wyrównać 

zwiększone chłodzenie ciała wywołane ruchem powietrza. Na odczucie komfortu cieplnego 

ma równieŜ wpływ tzw. temperatura odczuwalna. Wyznacza się ją jako średnią wartość 

temperatury powietrza oraz powierzchni grzejnych i chłodzących (ściany, okna, grzejniki). 

Przy niedostatecznej izolacji cieplnej budynków i nieszczelnych oknach szczególne znaczenie 

ma połoŜenie grzejników w stosunku do zewnętrznych ścian.  Najkorzystniejszy układ to 

grzejnik umieszczony pod oknem, co umoŜliwia skompensowanie wpływu zimnej ściany 

zewnętrznej i powierzchni okna przez promieniowanie cieplne  grzejnika. W kaŜdym 

pomieszczeniu występują róŜnice temperatury w kierunku pionowym i poziomym, które 

zaleŜą od rodzaju ogrzewania, połoŜenia, wielkości i temperatury grzejników oraz od 

temperatury zewnętrznej. Z pomiarów fizycznych jak równieŜ badań statystycznych wynika 

[48], Ŝe najkorzystniejsze warunki panują w tych pomieszczeniach, w których temperatura 

powietrza i powierzchni otaczających jest zbliŜona. Jednocześnie zauwaŜono, Ŝe większe 

poczucie komfortu stwarzają ciepłe ściany i chłodny sufit niŜ chłodne ściany i ciepły sufit. 

DuŜy wpływ na utrzymanie odpowiednich warunków komfortu ma ruch powietrza, 

przy czym minimalne jego przemieszczanie jest konieczne do przenoszenia ciepła. Dobre 

samopoczucie człowieka zakłóca owiewanie ciała przez powietrze zimniejsze niŜ o tempe-

ratura wewnątrz pomieszczenia. 
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Wpływ wilgotności na odczucie komfortu cieplnego w temperaturze 20°C jest 

praktycznie pomijalny. Względna wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna być 

utrzymywana w granicach 35÷70% ze względów higienicznych. 

Higieniści starają się zastąpić podstawowe parametry: temperaturę powietrza, średnią 

temperaturę ścian, wilgotność i prędkość powietrza, syntetycznym wskaźnikiem oceny  

sumarycznego komfortu cieplnego (np. temperaturą skóry, wartością Kata A, temperaturą 

efektywną [48]). Jednocześnie nie zalecają utrzymywania stałego klimatu w pomieszczeniach, 

a raczej pewne wahania temperatury i niewielki ruch powietrza choć nie precyzują czasu ich 

trwania, częstotliwości i amplitudy [48]. Dopuszczalne zakresy temperatur i innych 

parametrów dla róŜnego typu pomieszczeń regulują normy projektowe. Nie uwzględniają one 

jednak indywidualnych wymagań odbiorców, które moŜe zaspokoić dopiero lokalna regulacja. 

1.2.4 Ciepła woda uŜytkowa 

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę uŜytkową (c.w.u.) charakteryzuje się duŜą 

zmiennością w ciągu doby i jest znaczącym czynnikiem zakłócającym pracę układów 

regulacji mocy w systemie ciepłowniczym. Równoczesne włączenie wszystkich punktów 

poboru zachodzi raczej rzadko — współczynnik równoczesności działania w budynkach 

mieszkalnych waha się w zakresie 0,2÷0,8 [23].  

W literaturze spotyka się róŜne opisy zapotrzebowania na ciepłą wodę, przeznaczone 

do róŜnych celów. Wśród nich znajdują się modele probabilistyczne jak na przykład w pracy 

[22]. Zaproponowano tam model w postaci sumy rozkładów asympto-tycznie normalnych, 

gdzie parametry kaŜdego z rozkładów (wartości oczekiwane, odchylenie standardowe) 

przybliŜają róŜne typy mieszkań zasilane ze wspólnej sieci ciepłowniczej. Modele te znajdują 

zastosowanie w badaniach dynamicznych własności układów regulacji, a takŜe w algorytmach 

predykcji zapotrzebowania na ciepło. 

Na rys. 1.7 przedstawiono przykładową charakterystykę zapotrzebowania na c.w.u. 

w domu mieszkalnym w ciągu doby, zaleŜnie od dnia tygodnia. 
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Rys. 1.7 Przykładowa charakterystyka dobowego zapotrzebowania na c.w.u 

 

 


