
Czy analiza mocy 
zamówionej 
w budynkach wielorodzinnych 
może przyczynić się do 
znalezienia oszczędności?
ANALIZA MOCY ZAMÓWIONEJ NIE JEST USŁUGĄ NOWĄ – JUŻ OD LAT JEST WYLICZANA WEDŁUG PN EN 12 831.  

NORMA TA W PRZEJRZYSTY SPOSÓB POKAZUJE, W JAKI SPOSÓB WYKONAĆ OBLICZENIA OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO, 

DZIELĄCEGO SIĘ NA STRATY, KTÓRYCH ŹRÓDŁEM SĄ: PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE ORAZ WENTYLACJA, ABY 

W KONSEKWENCJI POMNOŻYĆ OTRZYMANE WSPÓŁCZYNNIKI START CIEPŁA PRZEZ RÓŻNICĘ TEMPERATUR 

POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM WEWNĘTRZNYM, A TEMPERATURĄ ZEWNĘTRZNĄ ZALEŻNĄ OD DANEJ STREFY 

KLIMATYCZNEJ. OTRZYMANY WYNIK ODPOWIADA TEMU, CO POWINNIŚMY ZAMÓWIĆ W MPEC LUB MOCY 

W GAZIE ZIEMNYM. NASUWA SIĘ PYTANIE, CZY ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA NIE JEST PRZEWYMIAROWANA?
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jesteśmy w stanie przedstawić dla da-
nych miesięcy, jaka moc została wykona-
na przez wymiennikownie, czy przez ko-
tłownię gazową.

Metodyka zaproponowana przez EFEKTYW-
NIEJ nie skupia się tylko na jednym sezonie 
grzewczym. Mając dane zużyciowe oraz ob-
liczenia mocowe dla poszczególnych miesię-
cy np. z roku 2020, analizujemy otrzymane 

wyniki na lata od 2000 do 2020. Dzięki temu 
bazujemy nie tylko na poprzednim sezonie 
grzewczym, ale pod uwagę bierzemy dwa-
dzieścia zim, a co za tym idzie, różne tempera-
tury zewnętrzne dla poszczególnych miesięcy 
w poszczególnych latach. Najwyższy otrzyma-
ny wynik w prezentowanym dwudziestoleciu 
będzie odpowiadał za najwyższą wykonaną 
moc cieplną przez budynek. Nasz Ogólnopol-
ski Program EFEKTYWNEgO Obniżania Mocy 
zamówionych pokazuje, że jest o co walczyć.

Firmy, które zgłosiły się  
do programu – case study
1) Budynek z województwa świętokrzy-

skiego. Roczne zużycie ciepła na po-
trzeby ogrzewania przez budynek 
w roku 2019 wyniosło 1290,08 GJ/rok.

Moc zamówiona dla budynku w roku 
2019 wynosiła 301,31 kW. Budynek 
wyposażony jest w wymiennik ciepła 
na potrzeby c.o. Ciepło do budynku 
dostarczane jest przez MPEC. Opłata 
stała wynosi 11 465,32 zł/MW/m-c, co 
daje roczne koszty stałe wynoszące 
41 455,39 zł/rok.

W pierwszej kolejności wykonaliśmy in-
wentaryzację budynku oraz przepro-
wadziliśmy obliczenia wg PN EN 12 831  
w celu określenia zapotrzebowania na  
moc cieplną na potrzeby ogrzewania. 
Otrzymaliśmy wynik 293,52 kW. Następnie 
wykonaliśmy obliczenia według metody-
ki zużyciowej – EFEKTYWNEgO obniże-
nia mocy. Otrzymaliśmy wynik 179,21 kW. 
Klient w roku 2019 obniżył moc do wartości 
179,21 kW. Dzięki temu roczne oszczędności 
kosztów wyniosły 16 798,99 zł/rok. W tabeli  
nr 1 zostały przedstawione otrzymane wyniki.

METODYKA ZAPROPONOWANA 

PRZEZ EFEKTYWNIEJ NIE 

SKUPIA SIĘ TYLKO NA JEDNYM 

SEZONIE GRZEWCZYM. 

ANALIZUJEMY OTRZYMANE 

WYNIKI NA LATA 2000 DO 2020. 

METODYKA POLEGA 

NA PORÓWNYWANIU ZUŻYCIA 

CIEPŁA CZY GAZU ZIEMNEGO PRZEZ 

BUDYNEK W POSZCZEGÓLNYCH 

MIESIĄCACH TRWANIA SEZONU 

GRZEWCZEGO DO WARTOŚCI 

ŚREDNICH TEMPERATUR DLA 

POSZCZEGÓLNYCH MIESIĘCY. 

NA PODSTAWIE OTRZYMANYCH 

WYLICZEŃ JESTEŚMY 

W STANIE PRZEDSTAWIĆ DLA 

DANYCH MIESIĘCY, JAKA MOC 

ZOSTAŁA WYKONANA PRZEZ 

WYMIENNIKOWNIE, CZY PRZEZ 

KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ. 

W ciągu kilku lat zespół EFEKTYW-
NIEJ wykonał setki analiz mocy 
zamówionych wg PN EN 12 831 

i porównywał to z aktualną mocą zamówio-
ną. Wniosek był jeden – moc liczona według 
normy w stosunku do mocy zamówionej 
naszych klientów była w 82% przypadków 
przewymiarowana. Czy w tym obszarze 
możliwe jest bezpieczne obniżenie mocy 
zamówionej, tak aby mieszkańcy nie skar-
żyli się podczas spadku temperatury na ze-
wnątrz na niedogrzanie lokali mieszkalnych?

Dwa lata temu zespół EFEKTYWNIEJ udo-
skonalił metodykę obliczania mocy zamó-
wionych na podstawie zużyć energii przez 
budynek – nazywaliśmy go Ogólnopolskim 
Programem EFEKTYWNEgO Obniżania 
Mocy zamówionych. zastosowana meto-
dyka zużyciowa pokazuje, że istnieje bez-
pieczna przestrzeń obniżenia mocy zamó-
wionej w stosunku do mocy wyliczonej wg 
PN EN 12 831.

Na czym polega 
metodyka zużyciowa?
Metodyka polega na porównywaniu zuży-
cia ciepła czy gazu ziemnego przez budy-
nek w poszczególnych miesiącach trwania 
sezonu grzewczego do wartości średnich 
temperatur dla poszczególnych miesię-
cy. Na podstawie otrzymanych wyliczeń 
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Tabela 1. Wynik naszych prac

Aktualna moc zamówiona 301,31 kW

Roczne koszty stałe 41 455,39 zł/rok

Moc wyliczona wg normy 293,52 kW

Roczne koszty stałe 40 383,61 zł/rok

Roczne oszczędności 1 071,78 zł/rok

Moc wyliczona wg metodyki zużyciowej 179,21 kW

Roczne koszty stałe 24 656,40 zł/rok

Roczne oszczędności kosztów 16 798,99 zł/rok
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2. Budynek z województwa małopol-
skiego. Roczne zużycie ciepła na po-
trzeby ogrzewania przez budynek 
w roku 2019 wyniosło 594,98 GJ/rok.

Moc zamówiona dla budynku w roku 2019 
wynosiła 119,00 kW. Budynek wyposażo-
ny jest w wymiennik ciepła na potrzeby c.o. 
Ciepło do budynku dostarczane jest przez 
MPEC. Opłata stała wynosi 22 701,04 zł/
MW/m-c co daje roczne koszty stałe wy-
noszące 32 417,09/rok.

W pierwszej kolejności wykonaliśmy in-
wentaryzację budynku oraz przepro-
wadziliśmy obliczenia wg PN EN 12 831  
w celu określenia zapotrzebowania na moc  

KLIENCI, KTÓRZY ZDECYDOWALI 

SIĘ NA UDZIAŁ W PROGRAMIE 

EFEKTYWNEGO OBNIŻANIA 

ZYSKALI NIE TYLKO 

OSZCZĘDNOŚCI Z TYTUŁU 

OBNIŻENIA MOCY ZAMÓWIONEJ 

ALE TAKŻE 3-LETNIĄ 

GWARANCJĘ, ŻE OBNIŻONA 

MOC JEST BEZPIECZNA, 

A BUDYNEK NIE ZAPŁACI KARY 

ZA JEJ PRZEKROCZENIE. 

Ryc. 1. Przedstawienie mocy i kosztów stałych przed i po wzięciu udziału w programie
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Tabela 2. Wynik naszych prac

Aktualna moc zamówiona 119,00 kW

Roczne koszty stałe 32 417,09 zł/rok

Moc wyliczona wg normy 124,45 kW

Roczne koszty stałe 33 901,73 zł/rok

Roczne oszczędności − 1 484,65 zł/rok

Moc wyliczona wg metodyki zużyciowej 95,23 kW

Roczne koszty stałe 25 941,84 zł/rok

Roczne oszczędności kosztów 6 475,24 zł/rok
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cieplną na potrzeby ogrzewania. 
Otrzymaliśmy wynik 124,45 kW. Następnie 
wykonaliśmy obliczenia wg metodyki zuży-
ciowej – EFEKTYWNEgO obniżenia mocy. 
Otrzymaliśmy wynik 95,23 kW. Klient 
w roku 2019 obniżył moc do wartości 
95,23 kW. Dzięki temu roczne oszczędno-
ści kosztów wyniosły 6 475,24 zł/rok. W ta-
beli nr 2 zostały przedstawione otrzymane  
wyniki.

W tym przypadku obniżenie mocy zamó-
wionej tylko o 23,77 kW spowodowało 
roczne oszczędności kosztów wynoszą-
ce 6 475,24 zł/rok. Udało się uzyskać tak 
duże oszczędności kosztów w stosunku 
do zmniejszenia mocy, ponieważ opłata 
stała wynosiła 22 701,04 zł/MW/m-c.

Na przykładzie ostatnich dwóch klientów 
widać, że jest przestrzeń do obniżenia 
mocy zamówionych. Klienci, którzy zde-
cydowali się na takie rozwiązanie zyska-
li nie tylko oszczędności z tytułu obniże-
nia mocy zamówionej, ale także 3-letnią 
gwarancję, że obniżona moc jest bez-
pieczna, a budynek nie zapłaci kary za jej 
przekroczenie.

Ogólnopolski Program EFEKTYWNEgO 
Obniżania Mocy zamówionych daje wie-
dzę i podstawę do bezpiecznej identyfi-
kacji realnych oszczędności w obszarze 
c.o. i c.w.u dla budynków wielorodzinnych.

Ryc. 2. Przedstawienie mocy i kosztów stałych przed i po wzięciu udziału w programie
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