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1. WSTĘP
1.1. Przeznaczenie programu i zakres obliczeń
Program Instal-OZC jest przeznaczony dla projektantów instalacji centralnego
ogrzewania. Służy do wykonywania obliczeń współczynników przenikania „U” (lub
oporu cieplnego „R”) przegród budowlanych, strat ciepła pomieszczeń oraz
sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynkach mieszkalnych i użyteczności
publicznej. Program dobiera również wstępnie grzejniki konwekcyjne centralnego
ogrzewania z dostępnych katalogów.
Dzięki szerokim możliwościom modyfikacji danych umożliwia m.in. wykonywanie
analiz zależności strat ciepła od poszczególnych parametrów budynku, np.
parametrów izolacji cieplnej, wymiarów okien, itd. oraz oceny efektów możliwych
działań termomodernizacyjnych w istniejącym budynku, przez obliczenie zużycia
energii bez oraz z uwzględnieniem efektów tych działań.
Z tego względu program może być również z powodzeniem wykorzystywany
przez inżynierów energetyków, architektów oraz audytorów energetycznych do oceny
inwestycji energooszczędnych w budynkach mieszkalnych.

1.1.1. Możliwości programu
Program wykonuje następujące obliczenia:
- współczynników przenikania "U” (lub oporu cieplnego „R”) przegród
budowlanych,
- kontroli punktu rosy na wewnętrznej powierzchni przegród zewnętrznych,
- kontroli wykroplenia wewnątrz przegród zewnętrznych (metodą Glasera),
- strat ciepła pomieszczeń i całego budynku,
- bilansu powietrza wentylacyjnego dla mieszkań,
- sezonowego zapotrzebowania na ciepło na cele ogrzewania i wskaźnika „E”,
- temperatur powietrza w pomieszczeniach nieogrzewanych na podstawie bilansu
cieplnego,
- doboru grzejników konwekcyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
Normy, na których oparte są obliczenia, zależą od wersji programu (jego
przeznaczenia na określony rynek). Wykaz tych norm dla danej wersji opisany jest
w Dodatek B. zastosowane normy i metody obliczeń do niniejszej instrukcji.
Dzięki pracy na plikach wspólnych z programem Instal-therm jest możliwe, po
uzupełnieniu niezbędnych danych, obliczanie strat ciepła budynków, których rzuty
dostępne są w postaci plików DWG lub DXF, bez potrzeby ręcznego wpisywania
wielkości przegród chłodzących do tabel programu.

1.1.2. Dane potrzebne do obliczeń
Program wymaga danych budynku usystematyzowanych według: kondygnacji,
mieszkań w ramach kondygnacji, pomieszczeń i przegród ograniczających
pomieszczenia. Dane te mogą być wprowadzone ręcznie w edytorze tabelarycznym
zawartym w programie, lub też wczytane z pliku zapisanego w programie Instal-therm,
gdzie istnieje możliwość narysowania rzutów poszczególnych kondygnacji budynku lub
1
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ich zaimportowanie z plików DWG lub DXF. Informacje o pionowej geometrii budynku
oraz o przypisaniu poszczególnych pomieszczeń do mieszkań i stref cieplnych, (jeżeli
takie występują), wprowadzane są tabelarycznie. Również tabelarycznie deklarowane
są definicje przegród chłodzących obliczanych programem.

1.1.3. Wyniki obliczeń programu
Najważniejsze wyniki obliczeń podawane są bezpośrednio w tabelach roboczych
poszczególnych obiektów (przegród, pomieszczeń) oraz w tabelach zbiorczych
o różnym układzie i stopniu szczegółowości. Ponadto w programie Instal-therm
widoczne są również wyniki obliczeń strat ciepła i zredukowanych strat ciepła
pomieszczeń, które są niezbędne do dalszych obliczeń instalacji grzewczej.
Wyniki są pogrupowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w założeniach ogólnych
normy europejskiej lub w dodatkach krajowych do normy europejskiej.
Dane ogólne zawierają informacje dotyczące nazwy projektu oraz danych
ogólnych budynku. Należą do nich min. dane dotyczące parametrów budynku, jego
wymiarów, danych klimatycznych, gruntu.
Wyniki dla budynku zawierają zestawienia wyników dla budynku dotyczące
wartości współczynników strat ciepła, sumarycznej straty ciepła przez przenikanie,
sumarycznej straty ciepła na wentylację, zapotrzebowania ciepła budynku oraz
własności budynku.
Parametry pomieszczeń obejmują dla wszystkich wprowadzonych w projekcie ich
temperaturę, minimalną krotność wymian powietrza oraz czas nagrzewania.
Zestawienie strat pomieszczeń obejmuje tabelarycznie zebrane pomieszczenia
wraz z wartościami wszystkich strat ciepła charakterystycznych dla pomieszczeń.
Wyniki pomieszczeń przedstawiają dla każdego z zadeklarowanych w projekcie
pomieszczeń jego przynależność do mieszkania, temperaturę, wymiary, dane gruntu
na którym jest położony, parametry dodatkowej mocy cieplnej, zestawienie danych
przegród występujących w pomieszczeniu, a także wyniki strat ciepła przez
przenikanie, wentylację, całkowitych strat netto, oraz dodatkowych strat ciepła.
Wyniki dla przegród dotyczą wszystkich zdefiniowanych w projekcie i obejmują
min. takie współczynnika przenikania ciepła, opis, kierunek przepływu ciepła, typ
przegrody, wartość oporów przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
przegrody. W przypadku zadeklarowania przegrody warstwowej, dodatkowo jest
przedstawiona budowa warstwowa przegrody oraz wykres spadku temperatur na
granicach warstw w tej przegrodzie. Również dla zdefiniowanych przegród
niejednorodych są wyświetlane dane dotyczące ich nazwy, opisu, wartości
współczynnika przenikania ciepła oraz oporów wnikania ciepła po ich stronie
wewnętrznej i zewnętrznej.
Zestawienie grzejników obejmuje takie dane doboru jak: numer pomieszczenia,
w którym znajduje się dobrany grzejnik, symbol grzejnika, temperatura pomieszczenia,
wymagana strata ciepła, wartość przepływu czynnika grzewczego, temperatura
zasilania, powrotu, dobrany typ grzejnika oraz jego wymiary.
Legenda
w programie.
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1.2. Współpraca z innymi programami pakietu InstalSystem
Program Instal-OZC jest elementem pakietu InstalSystem, który zawiera również
program Instal-therm wspomagający projektowanie instalacji centralnego ogrzewania
konwekcyjnego oraz wodnego ogrzewania płaszczyznowego. Dzięki współpracy
z programem Instal-therm możliwe jest szybkie przenoszenie wyników obliczeń strat
ciepła do danych instalacji centralnego ogrzewania. Wymiana danych odbywa się za
pośrednictwem pliku danych, który jest plikiem wspólnym dla obu aplikacji.
Ponieważ pliki danych są czytane przez obie aplikacje i mieszczą w sobie dane
i wyniki obliczeń, a struktura budynku jest w obu aplikacjach określona w jednakowy
sposób (podział na kondygnacje, mieszkania i pomieszczenia), dlatego dane budynku
utworzone w Instal-therm podczas edycji lub importu rzutów kondygnacji są
odczytywane w Instal-OZC. To umożliwia między innymi wykonanie obliczeń strat
ciepła dla budynków, których rzuty kondygnacji uzyskano od architekta w postaci
plików DWG/DXF.
Zdefiniowanie konstrukcji (warstw) przegród występujących w budynku następuje
w programie Instal-OZC, z wykorzystaniem bazy danych materiałów i biblioteki
szablonów przegród. Alternatywnie można posługiwać się przegrodami o narzuconej
wartości „U” lub „R”, bez specyfikacji ich warstw. Można również zadeklarować
własności cieplne występujących w projekcie przegród niejednorodnych.
Użytkownik ma możliwość uzupełnienia w programie Instal-OZC dodatkowych
danych przegród i pomieszczeń, których podstawowe dane geometryczne wraz ze
strukturą całego budynku zostały odczytane z rzutu. Wartości temperatur
w pomieszczeniach można uzupełnić w dowolnej aplikacji. Obliczone w Instal-OZC
straty ciepła pomieszczeń są zapisywane do pliku z wyróżnieniem tzw. zredukowanych
strat ciepła (bez strat przez przegrody stanowiące powierzchnie grzewcze), co
umożliwia
prawidłowy
dobór
grzejników
zarówno
konwekcyjnych,
jak
i płaszczyznowych. Powrót do Instal-therm pozwala na utworzenie schematu
i wykonanie obliczeń instalacji grzewczej dla obliczonych strat ciepła.
Każda zmiana danych w Instal-OZC powoduje przeliczenie strat ciepła i umożliwia
późniejsze uaktualnienie danych instalacji w programie Instal-therm.

1.3. Współpraca z aplikacjami zewnętrznymi
Poza aplikacjami pakietu InstalSystem program Instal-OZC współpracuje
pośrednio lub bezpośrednio z innymi aplikacjami pracującymi w systemie Windows:
- MS Excel® – eksport wyników w postaci tabel,
- AutoCAD® – import danych o strukturze budynku (rzutów kondygnacji) – za
pośrednictwem programu Instal-therm.
Podkład budowlany (rzuty poszczególnych kondygnacji) wykorzystywany do
obliczania strat ciepła, może być zaimportowany z jednego lub wielu plików w formacie
®
DXF lub DWG, utworzonych przez inżynierskie programy graficzne np. AutoCAD .
Import taki może być wykonany z jednoczesną interpretacją ścian, okien i drzwi tak, że
w efekcie powstaną odpowiednie obiekty programu i zdefiniowane zostaną
pomieszczenia, lub też bez takiej interpretacji – wówczas zaimportowana część pliku
DXF lub DWG stanowić będzie rysunek, na tle którego można narysować w programie
3
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Instal-therm własny podkład budowlany lub plan instalacji. Dla umożliwienia
prawidłowej interpretacji pliku i rozpoznania ścian, okien i drzwi oraz utworzenia
pomieszczeń niezbędne jest przestrzeganie (w aplikacji, w której tworzony jest projekt
budynku) określonych zasad projektowania graficznego, opisanych w instrukcji
programu Instal-therm.
Tabele wyników obliczeń i zestawień materiałów mogą być zapisane w arkuszach
(skoroszytach) programu MS Excel®. Pozwala to na przedstawienie wyników obliczeń
w formie dowolnych zestawień i wykresów.

1.4. Układ niniejszej instrukcji
Układ rozdziałów został tak zaprojektowany, aby ułatwić początkującemu
Użytkownikowi szybkie rozpoczęcie pracy z programem, a równocześnie umożliwić
każdemu Użytkownikowi zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami programu.
Rozdział 2 stanowi skrótowy opis posługiwania się programem. Wiadomości
w nim zawarte wystarczają do rozpoczęcia pracy z programem i stworzenia projektów
z użyciem podstawowych funkcji programu. Są one uporządkowane zgodnie
z typowym schematem tworzenia projektów.
Kolejne rozdziały pełnej instrukcji opisują wszystkie funkcje programu,
uszeregowane w sposób bardziej encyklopedyczny. Wiadomości te częściowo
pokrywają się z wiadomościami z rozdziału 2, jednak są bardziej szczegółowe.
Pełny tekst niniejszej instrukcji, znajduje się na płycie instalacyjnej programu
w postaci zbioru plików w formacie HTML – łatwego do przeglądania, oraz w postaci
pliku PDF – z którego można sporządzić wydruk potrzebnych rozdziałów. Do
®
przeglądania instrukcji w formacie HTML zalecany jest program Microsoft Internet
Explorer w wersji 4 lub wyższej. Do przeglądania lub drukowania instrukcji w formacie
®
®
®
PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader lub Adobe eBook Reader.

1.5. Stosowane oznaczenia
W całej instrukcji stosowane są następujące oznaczenia i skróty:
Akapity oznaczone znakiem “♦” oznaczają listę czynności, które powinny zostać
wykonane w celu realizacji określonej funkcji. Przykładowo:
♦

Aby wstawić element do projektu należy:
1. Kliknąć na przycisk w pasku narzędzi reprezentujący element.
2. Przesunąć myszkę na obszar rysunkowy. Kursor myszki przyjmie kształt
[...].
Akapity oznaczone wykrzyknikiem, pisane pismem pogrubionym i pochylonym
oznaczają informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Przykładowo:

!

Podwójne kliknięcie myszki w trybie płynnego powiększania lub przesuwania za
pomocą “łapki” przełącza program pomiędzy tymi trybami. Umożliwia to bardzo
wygodne i szybkie oglądanie projektu
Następujący zapis:
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» polecenie „Plik / Zapisz projekt” (Ctrl+S, „Program” →

)«

oznacza wybranie z menu “Plik” polecenia “Zapisz projekt”. Skrótem do tego
polecenia jest przyciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl oraz S – co oznacza przyciśnięcie
klawisza Ctrl, przytrzymanie go i naciśnięcie klawisza S. Polecenie można też
wywołać za pomocą przycisku

z paska narzędzi „Program”.

1.6. Terminologia i skróty stosowane w programie oraz instrukcji
•

W instrukcji oraz w programie przyjęto następującą terminologię:
Całkowita projektowa moc cieplna netto pomieszczenia ΦNetto: suma strat ciepła
przez przenikanie oraz na wentylację w pomieszczeniu.

•

Całkowita strata ciepła zredukowana QZred/ΦZred: całkowita strata ciepła
uwzględniająca zyski ciepła pochodzące od powierzchni grzejnych występujących
w pomieszczeniu.

•

Definicja przegrody: określenie właściwości cieplnych, poprzez podanie warstw
materiałów budowlanych w przegrodzie. Przegrodę można również zdefiniować przez
podanie współczynnika przenikania ciepła „U” lub oporu cieplnego „R”, a także przez
zadeklarowanie przegrody niejednorodnej.

•

Kondygnacja: zbiór przyległych pomieszczeń, mających tę samą rzędną podłogi.

•

Kondygnacja graficzna: kondygnacja będąca zbiorem pomieszczeń z jednego
arkusza roboczego programu Instal-therm.

•

Kondygnacja tabelaryczna: kondygnacja
tabelarycznym programu Instal-OZC.

•

Mieszkanie: zbiór pomieszczeń, dla którego są podawane pewne wyniki obliczeń
cieplnych. Należy tutaj np.powierzchnia mieszkania, powierzchnia ogrzewana
mieszkania, kubatura mieszkania, kubatura ogrzewana mieszkania oraz średnia
temperatura pomieszczeń ogrzewanych.

•

Mieszkanie główne: mieszkanie wybrane przez Użytkownika jako reprezentatywne
spośród wielu innych stanowiących jedno mieszkanie wielokondygnacyjne.
Zadeklarowanie wymaganych parametrów środowiska wewnętrznego w mieszkaniu
głównym powoduje ich przypisanie dla całego mieszkania wielokondygnacyjnego.

•

Mieszkanie
w budynku.

•

Podpodłoga: jeden z elementów konstrukcyjnych podłogi podniesionej, obejmującej
warstwy podłogi znajdujące się poniżej przestrzeni podpodłogowej. Podpodłoga to
część podłogi podniesionej, kontaktującej się od „dołu” z gruntem, natomiast od „góry”
z powietrzną przestrzenią podpodłogową.

wielokondygnacyjne:

wpisana

mieszkanie

lub

dopisana

obejmujące

kilka

w edytorze

kondygnacji
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•

Podprzegroda: przegroda typu „Okno”, „Drzwi”, przypisana (zagnieżdżona) przez
Użytkownika do wybranej przegrody w pomieszczeniu. Podprzegroda ma przypisaną
orientację względem stron świata zgodną z orientacją przegrody macierzystej,
a powierzchnia efektywna przegrody macierzystej jest pomniejszona o powierzchnię
podprzegrody.

•

Pomieszczenie: zamknięty przegrodami wielościan (na planie reprezentowany przez
wielobok) o określonej temperaturze wewnętrznej (lub nieogrzewany) i znanym
sposobie wentylacji.

•

Pomieszczenie graficzne: pomieszczenie, którego dane geometryczne oraz pewne
dane tabelaryczne są odczytywane z pliku programu Instal-therm zawierającego rzut
(lub rzuty) kondygnacji budynku.

•

Pomieszczenie tabelaryczne: pomieszczenie zdefiniowanie przez Użytkownika
w edytorze tabelarycznym programu Instal-OZC. Pomieszczenie tabelaryczne może
znaleźć się na kondygnacji graficznej lub tabelarycznej.

•

Powierzchnia oddająca ciepło „A”: powierzchnia budynku obejmująca wszystkie
przegrody kontaktujące się ze środowiskiem zewnętrznym.

•

Przegroda: podstawowy element konstrukcji budynku oddzielający pomieszczenia.
Program uznaje przegrody zbudowane z warstw jednorodnych i niejednorodnych
w ujęciu normy EN ISO 6946.

•

Przegroda chłodząca: przegroda zewnętrzna jak ściana zewnętrzna, stropodach,
strop nad przejazdem, okno oraz drzwi zewnętrzne oraz przegroda wewnętrzna, która
ma po obu stronach zadeklarowaną inną temperaturę, a także przegroda wewnętrzna
pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym.

•

Przegroda graficzna: przegroda, której dane geometryczne (długość, szerokość,
orientacja, usytuowanie w stosunku do innych) są odczytywane z pliku programu
Instal-therm. Budowa wewnętrzna (warstwy) opisana jest tabelarycznie.

•

Przegroda niechłodząca: przegroda ze zbioru przegród wewnętrznych, która ma po
obu stronach zadaną jednakową temperaturę lub różnica temperatur jest niewielka ∆t ≤
4K.

•

Przegroda tabelaryczna: przegroda użyta do opisu pomieszczenia (graficznego lub
tabelarycznego) w edytorze tabelarycznym programu Instal-OZC. Budowa wewnętrzna
(warstwy) opisana jest tabelarycznie.

•

Przegroda o narzuconym „U” (lub „R”): w programie można zadeklarować
przegrodę o nieznanych warstwach i znanym współczynniku przenikania „U” lub
oporze cieplnym „R”.

•

Przegroda niejednorodna: przegroda, która w swoim przekroju podłużnym zawiera
powtarzalne elementy różniące się budową oraz własnościami cieplnymi.
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•

Przestrzeń nieogrzewana: pomieszczenia lub zamknięte przestrzenie nie będące
częścią przestrzeni ogrzewanej. Temperatury w pomieszczeniach nieogrzewanych
zawsze są wyznaczane przez program z bilansu cieplnego.

•

Przestrzeń ogrzewana: pomieszczenia lub zamknięte przestrzenie, ogrzewane do
pewnej wartości temperatury obliczeniowej.

•

Schowek programu: specjalny dedykowany schowek programu, niezależny od
schowka Windows. Można do niego skopiować lub przenieść elementy struktury
budynku, definicje przegród, które mogą być wykorzystane w tym samym lub innym
projekcie.

•

Strata ciepła (zapotrzebowanie ciepła) budynku: zapotrzebowanie mocy
szczytowej na ogrzewanie budynku dla obliczeniowych warunków zewnętrznych.

•

Skorygowany współczynnik przenikania ciepła Uc: współczynnik przenikania
ciepła przegrody Uo skorygowany o wartość dodatku normowego oraz dodatku
uwzględniającego obecność mostków cieplnych w przegrodzie.

•

Specyficzny współczynnik strat ciepła przez przenikanie HT : współczynnik strat
ciepła przez przenikanie odniesiony do powierzchni ogrzewanej budynku.

•

Projektowa moc cieplna na wentylację minimalną Φv,min: projektowa moc cieplna
na ogrzanie powietrza, którego ilość wynika z wymagań higienicznych
w pomieszczeniu. Normatywna, higieniczna ilość powietrza zależy od typu
pomieszczenia. W pomieszczeniach nieogrzewanych nie występuje higieniczny
strumień powietrza wentylacyjnego.

•

Projektowa moc cieplna przez infiltrację Φv,inf: projektowa moc cieplna na
ogrzanie powietrza napływającego do pomieszczenia przez nieszczelności
w konstrukcji budynku na wskutek różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem budynku
a środowiskiem zewnętrznym wynoszącej 50 Pa.

•

Projektowa moc cieplna przez wentylację mechaniczną, nawiewną Φv,su:
projektowa moc cieplna na ogrzanie powietrza nawiewanego do pomieszczenia, które
trzeba podgrzać od wartości temperatury powietrza zewnętrznego do wartości
zadeklarowanego nawiewu. Jeżeli temperatura nawiewanego powietrza jest niższa od
temperatury w pomieszczeniu, wówczas w pomieszczeniu są obliczane straty na
wentylację nawiewną.

•

Projektowa moc cieplna w wyniku działania instalacji wywiewnej Φmech,inf:
projektowa moc cieplna na ogrzanie powietrza, które przedostaje się do
pomieszczenia ze środowiska zewnętrznego przez nieszczelności oraz/lub z innych
pomieszczeń na wskutek działania mechanicznej wentylacji wywiewnej.

•

Sumaryczna projektowa moc cieplna na wentylację Φv w pomieszczeniu:
sumaryczna projektowa moc cieplna na ogrzanie powietrza wentylacyjnego
w pomieszczeniu ogrzewanym. Obliczona na podstawie wartości max. strumienia
powietrza wentylacyjnego, wybranej spośród wartości strumienia powietrza

’
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higienicznego lub sumy strumieni powietrza napływającego na wskutek działania
wentylacji mechanicznej (nawiewnej/wywiewnej) oraz infiltracji.
•

Sumaryczna projektowa moc cieplna netto budynku ΦNetto: suma strat przez
przenikanie oraz na wentylację uwzględniająca wszystkie ogrzewane pomieszczenia
w budynku.

•

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła (przez czasowe obniżenie temperatury)
ΦRH: suma dodatkowego zapotrzebowania ciepła obliczona dla pomieszczeń,
w których zadeklarowano czasowe obniżenie temperatury.

•

Sumaryczna projektowa moc cieplna budynku ΦHL,bud: projektowa moc cieplna
będąca sumą sumarycznej straty ciepła netto budynku oraz sumarycznego
zapotrzebowania ciepła wynikającego z czasowego obniżenia temperatury.

•

Strefa cieplna: część przestrzeni ogrzewanej z zadaną temperaturą obliczeniową,
w której przestrzenne odchylenia temperatury wewnętrznej można pominąć. Strefa
cieplna jest definiowana zgodnie z normą EN 832:1998.

•

Tabelka danych: tabela, w której można edytować dane elementów tego samego
typu.

•

Wskaźnik EA: wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło odniesiony do
2
powierzchni ogrzewanej części budynku wyrażony najczęściej w MJ/m rok. Graniczne
wartości wskaźnika są oznaczane przez EAO.

•

Wskaźnik EV: wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło odniesiony do
3
kubatury przestrzeni ogrzewanej wyrażony najczęściej w MJ/m rok. Graniczne
wartości wskaźnika są oznaczane przez EVO.

•

Współczynnik strat ciepła na wentylację: wskaźnik wielkości strat ciepła na
wentylację, wynikający z ilości powietrza wentylacyjnego oraz jego gęstości i ciepła
właściwego.

•

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie: wskaźnik wielkości strat ciepła przez
przenikanie, zależny od wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody, jej
powierzchni a także od współczynników korygujących zależnych od rodzaj przegrody
np. zewnętrzna, pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym, pomiędzy
pomieszczeniami ogrzewanymi o różnych temperaturach.

•

Zapotrzebowanie energii budynku: ilość energii, jaką należy dostarczyć do
przestrzeni ogrzewanej, niezbędna do utrzymania wewnętrznej temperatury
obliczeniowej w przestrzeni ogrzewanej w ciągu pewnego czasokresu (miesiąca lub
sezonu grzewczego), wyrażona w MJ lub kWh.
Pozostałe definicje są zgodne z normą EN 12831, EN 832:1998 i normami z nią
związanymi.
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Zarówno w instrukcji, jak również w programie są stosowane skróty dla
najczęściej wykorzystywanych nazw. Oto ich lista:
Projektowa moc cieplna przez przenikanie
Projektowa moc cieplna na wentylację
Całkowita projektowa moc cieplna netto
Całkowita projektowa moc cieplna zredukowana
Projektowa moc cieplna na wentylację minimalną
Projektowa moc cieplna na infiltrację
Projektowa
moc
cieplna
przez
wentylację
mechaniczną, nawiewną
Projektowa moc cieplna w wyniku działania instalacji
wywiewnej
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła (przez czasowe
obniżenie temperatury)
Sumaryczna projektowa moc cieplna budynku
Współczynnik strat ciepła na wentylację
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie
Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego
Strumień powietrza wentylacyjnego
Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie
Strumień powietrza zewnętrznego napływający
w wyniku nadmiaru powietrza usuwanego
Strumień powietrza wentylacyjnego
Temperatura zasilania grzejników
Domyślne wychłodzenie czynnika grzewczego
w grzejniku
Temperatura wewnętrzna
Deklaracja, czy przegroda jest ogrzewana (Tak/Nie)
Deklaracja, czy możliwe są wymiary automatyczne
(Tak/Nie)
Współczynnik przenikania ciepła przegrody
Dodatek normowy do współczynnika przenikania
ciepła przegrody
Dodatek ze względu na obecność mostków cieplnych
w przegrodzie
Skorygowany współczynnik przenikania ciepła
przegrody
Specyficzny współczynnik strat ciepła przez
przenikanie

ΦT
ΦV
ΦNetto
Φzred
Φv,min
Φv,inf
Φv,su
Φmech,inf
ΦRH
ΦHL,bud
HV
HT
Vmin
Vinf
Vsu*fv
Vmech,inf
V
tz/θz
∆t/∆θ
ti/θi
O
A
U0
∆U0
∆U
UC
HT’
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Skrócony opis etapów tworzenia typowych projektów

2. SKRÓCONY OPIS ETAPÓW TWORZENIA TYPOWYCH
PROJEKTÓW
2.1. Wprowadzenie
W niniejszym rozdziale przedstawione są podstawowe etapy wprowadzania
danych budynku do programu Instal-OZC. Podano skrócony opis każdego z tych
etapów, natomiast szczegółowy opis różnorodnych funkcji i mechanizmów programu
jest ujęty w kolejnych rozdziałach instrukcji. Również w dalszej części instrukcji
szczegółowo opisano wszystkie elementy projektu i ich dane. Obliczenia wykonywane
są przez program równocześnie z edycją danych.
Z uwagi na możliwość opisu budynku w sposób tabelaryczny i graficzny dostępne
są dwa sposoby pracy z programem:
1. Użytkownik programu może utworzyć dane w edytorze graficznym programu
Instal-therm przez narysowanie rzutów kondygnacji lub wczytanie i interpretację
plików DWG lub DXF zawierających rzuty sporządzone przez architekta. Dane
takie nazywane są graficznymi. Po wczytaniu do programu Instal-OZC dane te
są interpretowane tabelarycznie, a możliwości ich modyfikacji w zakresie
struktury i geometrii budynku są zablokowane – taka modyfikacja jest możliwa
tylko w Instal-therm.
2. Użytkownik programu może wprowadzać dane tabelarycznie tj. opisać budynek
poprzez definicję pomieszczeń i przegród je ograniczających bezpośrednio
w tabelach danych.
W każdym z wyżej wymienionych przypadków jednakowo – tabelarycznie opisuje
się budowę przegród oraz pionową geometrię budynku tj. wysokości i rzędne
kondygnacji.
Dane graficzne mogą być uzupełnione tabelarycznymi. Typową sytuacją, kiedy
należy to uczynić, jest brak rzutów piwnic i/lub poddasza w danych graficznych. Można
wówczas postąpić na dwa sposoby:
- pomieszczenia te zostaną dopisane jako tabelaryczne, wraz z przegrodami
dzielącymi je od ogrzewanych oraz z ich przegrodami chłodzącymi, co pozwala
na wyznaczenie temperatur w tych pomieszczeniach przez program (sposób
zalecany, konieczny w razie obliczania sezonowego zapotrzebowania na
ciepło),
- do (graficznych) pomieszczeń ogrzewanych dopisujemy tabelaryczne przegrody
chłodzące do poddasza i piwnic, zadając temperaturę po drugiej stronie takiej
przegrody – sposób szybszy, lecz uniemożliwiający prawidłowe policzenie
sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Można również zadeklarować
występowanie po drugiej stronie przegrody tzw. normatywnych pomieszczeń
ogrzewanych/nieogrzewanych. Pomieszczenia te mogą być wybrane z tego
samego budynku/mieszkania lub spoza niego. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w rozdziale 4.5.3.1
Przegrody mogą mieć opisaną budowę (warstwy). Współczynnik przenikania
ciepła „U0” lub opór cieplny przegrody „R” jest wtedy policzony w programie.
Współczynnik ten może też być wprost zadany w opisie pomieszczenia lub w definicji
przegrody.
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!

Dane tabelaryczne są wprowadzane w odpowiednich polach edycji. Niektóre
z pól są oznaczone kolorem. Jasnożółty kolor pola oznacza, że pole to
przedstawia wartość wynikową, którą można również edytować. Pole
zaznaczone kolorem żółtym, oznacza wartość wynikową nie edytowalną. Pola
zaznaczone kolorem jasnoszarym przedstawiają pola edycji, których zawartość
może być uzupełniona, nie jest to jednak warunek konieczny. Wpisana tu
wartość może być edytowana. Kolor szary pola edycji przedstawia wartość
wynikową, którą nie można edytować. Pola oznaczone odcieniami szarości mogą
dla wybranego pola zmienić swą dostępność, np. po zmianie typu przegrody.

2.2. Wprowadzanie danych – wstęp
Nowy projekt tworzony jest przy pomocy polecenia „Plik/Nowy” lub kliknięcia
, który znajduje się na wyświetlonym pasku narzędzi.
przycisku „Nowy”
Domyślnie aktywnym oknem nowego projektu jest okno „Danych ogólnych”, które
jak każde w programie jest podzielone na trzy zasadnicze części. Lewa górna zawiera
listę danych projektu, lewa dolna listę „Danych ogólnych”, a po prawej stronie znajduje
się okno edycji „Danych ogólnych”. Na dole znajduje się lista błędów.
Dla kolejnych pozycji danych projektu ekran programu ma analogiczny układ, przy
czym w zależności od wybranej pozycji danych projektu zmienia się zawartość okna
edycji oraz okna zawierającego dane wybranej pozycji projektu.

Okno edycji wybranej pozycji
z listy danych projektu

Lista danych projektu

W zależności od wybranej pozycji
z listy danych projektu zmienia się
zawartość tego okna.

Okno listy błędów

Dane projektu są podzielone na cztery główne grupy, które wyświetlone są
w postaci listy w lewym górnym oknie. Lista zawiera ikonę i opis odnośnie każdej
części projektu. Są to:
Dane ogólne,
Definicje przegród,
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-

Struktura budynku,
Wyniki obliczeń.

W oknie poniżej znajduje się lista (lub drzewo) elementów projektu przynależnych
do grupy wskazanej w oknie górnym.
Ponieważ obliczenia wykonywane są automatycznie, w oknie listy błędów
pokazują się komunikaty o błędach, jakie program wykrywa w kolejnych etapach
wprowadzania danych projektu. W trakcie modyfikacji danych, komunikaty są
odświeżane w momencie przeniesienia wskaźnika myszy w pole listy błędów. Szary
kolor tekstów w liście błędów oznacza, że komunikaty mogą być chwilowo nieaktualne.
!

Komunikaty dotyczące obliczeń są odświeżane w momencie przeniesienia
wskaźnika myszy w pole listy błędów. W przeciwnym wypadku komunikaty są
nieaktualne i nie dotyczą bieżącej edycji.
Można również zablokować wykonywanie obliczeń automatycznych poprzez
wybranie trybu obliczeń: „Obliczenia wywoływane ręcznie”. Można wówczas dokonać
edycji danych bez każdorazowego przeliczania projektu. Program odświeży wyniki
i komunikaty dopiero po przełączeniu się na automatyczny tryb lub po skorzystaniu
z przycisku „Przelicza projekt” dla obliczeń wywoływanych ręcznie. Obie opcje są
dostępne w głównym pasku narzędzi, pod przyciskiem

„Przelicza projekt F12”.

2.3. Dane ogólne
Lista „Danych ogólnych” wyświetlana w lewym dolnym oknie zawiera ikonę i opis
dla każdej kolejnej pozycji. Dane ogólne projektu zawierają wiele wartości, które
można modyfikować w trakcie edycji projektu lub po jej zakończeniu.
Przed obliczeniami należy przede wszystkim ustalić:
- wykorzystywane w projekcie katalogi danych klimatycznych oraz grzejników,
- zakres obliczeń, a także sposób tworzenia wzorca nazw obiektów programu (np.
definicji przegrody, strefy cieplnej, itp.),
- dane dotyczące budynku oraz jego lokalizacji.
Domyślnie aktywną pozycją jest „Opis projektu”. Tutaj na zakładce „Projekt”,
w polu „Opis” należy wpisać nazwę projektu, tak aby zidentyfikować projekt podczas
jego ponownego wczytywania. Można również wprowadzić pozostałe dane dotyczące
projektu, inwestora i projektanta. Dane te mają charakter informacyjny (adres, nr
telefonu itp.) i nie są niezbędne do obliczeń. Korzystając z odpowiednich przycisków
można je wywołać lub wprowadzić do książki adresowej. Korzystanie z książki
adresowej,
pozwala
na
automatyczne
uzupełnienie
wymienionych
pól
zadeklarowanymi danymi.
W następnej pozycji „Normy i opcje obliczeń” jest wyświetlany aktualny pakiet
norm, na którym opierają się obliczenia. Standardowo zawsze wykonywane są
obliczenia strat ciepła. Jako dodatkowe funkcje możliwe są do zaznaczenia:
- „Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło”,
- „Obliczenia wykroplenia wewnątrz przegród”,
13
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„Ukryj graficzne przegrody niechłodzące”.
Spośród pozostałych możliwości należy wybrać metodę obliczeń strat ciepła
budynku, strat ciepła przez przegrody do gruntu, a także sposób obliczeń
uwzględniający przerwy w pracy c.o.
-

Obliczenia strat ciepła są w programie wykonywane w oparciu o jedną z dwóch
opcji do wyboru:
- „Metoda szczegółowa”,
- „Metoda uproszczona”.
Wybór metody uproszczonej obliczeń strat ciepła, automatycznie determinuje
pozostałe opcje, w taki sposób, że są one niedostępne do wyboru przez Użytkownika,
a straty ciepła budynku są obliczane wg odpowiednich algorytmów i danych
założonych domyślnie w programie.
Wybór szczegółowej metody obliczeń strat ciepła pozwala na zadeklarowanie
obliczeń strat ciepła do gruntu spośród opcji:
- „Metoda szczegółowa wg EN ISO 13370”,
- „Metoda uproszczona wg EN 12831”.
W zależności od wybranej metody obliczeń strat ciepła, do uzupełnienia są dane
o różnym stopniu szczegółowości. Metoda szczegółowa wymaga podania większej
ilości danych. Różnice w algorytmie obliczeń są opisane w Dodatek B. zastosowane
normy i metody obliczeń.
Należy również zadeklarować sposób uwzględniania przerw w pracy c.o przy
obliczeniach strat ciepła, który można wybrać spośród następujących możliwości:
- „Brak”,
- „Dla pomieszczeń”,
- „Dla budynku”.
Zadeklarowanie jednej z tych opcji wpływa na sposób obliczeń dodatkowej straty
ciepła oraz na sposób podawania danych. Wybór opcji „Dla pomieszczeń” wymaga
podania danych w oknie edycji pomieszczenia, w którym zadeklarowaliśmy
występowanie czasowego obniżenia temperatury. Obliczenia dodatkowych strat ciepła
jakie występują podczas czasowego obniżenia temperatury, wykonane w oparciu
o opcję „Dla budynku” są wykonywane w oparciu o pewne średnie dane podane lub
obliczone dla budynku.
Wybór opcji „Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło” automatycznie
determinuje wybór metody obliczeń strat ciepła na szczegółową. Ten sposób obliczeń
gwarantuje podanie wymaganej ilości danych potrzebnych do obliczeń sezonowego
zapotrzebowania na ciepło.
Przycisk
klimatycznych i grzejników.

„Obsługa

katalogów”

umożliwia

wybranie

danych

W pozycji „Dane budynku” wprowadza się min. podstawowe informacje o typie
konstrukcji, szczelności, klasie osłonięcia budynku, jego lokalizacji, a także dane
klimatyczne oraz podstawowe wymiary geometryczne określone dla rzutu poziomego
budynku. Należy również określić głębokość zagłębienia budynku, głębokość wód
gruntowych oraz sprawność systemu odzysku ciepła. W zależności od wyboru opcji
obliczeń przy założeniu czasowego obniżenia temperatury w pomieszczeniu mogą być
dostępne dodatkowe pola edycji. Znajduje się tutaj również przycisk „Obsługa
katalogów” pozwalający na wybór katalogu danych klimatycznych.
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W polu „Miejscowość” należy z wybranego wcześniej katalogu danych
klimatycznych wybrać miejscowość, w jakiej (lub, w której pobliżu) znajduje się
budynek. Najbliższa stacja meteorologiczna i odpowiadająca jej strefa klimatyczna są
dobierane przez program automatycznie. W przypadku, gdy Użytkownik nie
zadeklaruje użycia katalogów danych klimatycznych, wówczas musi samodzielnie
uzupełnić pola „Miejscowość” oraz pola dotyczące temperatury powietrza
zewnętrznego. Taki sposób podawania danych należy stosować tylko w razie
konieczności (braku katalogów danych klimatycznych).
W przypadku wybrania opcji obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło,
należy uzupełnić dane meteo i aktynometryczne. Jeżeli Użytkownik w polu
„Miejscowość” nie wybrał jej nazwy z katalogu danych klimatycznych należy
samodzielnie wybrać nazwę stacji meteo i aktynometrycznej. Pola „Stacja
meteorologiczna” i „Stacja aktynometryczna” powinny być wówczas uzupełnione
nazwą odpowiedniej stacji wybraną z wczytanych katalogów danych klimatycznych.
W tym celu korzystamy z rozwijalnej listy dostępnej w każdym z wymienionych pól
i wybieramy odpowiednią nazwę miejscowości.
Jeżeli natomiast nazwa miejscowości została wybrana z katalogu danych
klimatycznych, stacje meteorologiczna i aktynometryczna zostaną uzupełnione
automatycznie, jako odpowiadające wybranej miejscowości.
!

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło są możliwe tylko
w przypadku wczytania przez Użytkownika katalogu danych klimatycznych i ich
użycia w projekcie.
W przypadku obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło należy uzupełnić
dodatkowe dane dotyczące wewnętrznych źródeł ciepła, a także wysokości i odległości
elementów zacieniających budynek. Dokładne informacje na ten temat zawiera
rozdział 4.3.3.
W pozycji „Dane doboru grzejników” Użytkownik może wybrać opcję programu
pozwalającą na wstępny dobór grzejników w pomieszczeniach. Po wybraniu katalogów
grzejników w pozycji projektu „Normy i opcje obliczeń” oraz opcji „Włącz dobór
grzejników” Użytkownik dokonuje wyboru domyślnego typu grzejnika. Pola dotyczące
temperatury zasilania, wychłodzenia czynnika grzewczego oraz dodatku do wielkości
grzejnika są uzupełnione wartościami predefiniowanymi w programie. Dlatego należy
kolejno skontrolować lub samodzielnie uzupełnić te dane, w zależności od parametrów
ogrzewania w pomieszczeniach. Dodatkowo, korzystając z przycisku
„Dodatki do
grzejnika” należy określić sposób podłączenia grzejnika do instalacji, typ obudowy,
usytuowanie grzejników. Wymagania dotyczące wymiarów grzejników jak wysokość,
„Ograniczenia wymiarów
długość i głębokość określa się przez użycie przycisku
grzejnika”.
Użytkownik może dobrać grzejniki spośród dostępnych w katalogach firmowych,
a w nich spośród dostępnych zawsze tj. na magazynie lub na specjalne zamówienie.
Deklarację takiego doboru wykonuje się poprzez zaznaczenie okienka „Dobieraj
dostępne tylko na magazynie”. Więcej informacji na temat doboru grzejników zawiera
rozdział 4.3.4.
Wstępny dobór grzejnika pozwala na usprawnienie pracy z programem, gdyż
w ten sposób w pomieszczeniach ogrzewanych jest zadeklarowany domyślny typ
grzejnika i nie trzeba go wybierać w każdym pomieszczeniu indywidualnie. Użytkownik
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może oczywiście wybrać w danym pomieszczeniu typ grzejnika odmienny od
zadeklarowanego domyślnie np. w łazience dobrać grzejnik łazienkowy.
Jeżeli Użytkownik nie wybrał w pozycji „Normy i opcje obliczeń” katalogów
grzejników, z których chce korzystać w projekcie, może wybrać w tym miejscu
programu, potrzebne katalogi grzejników przez skorzystanie z przycisku „Obsługa
katalogów”.
Ostatnią pozycją są „Zmienne wyrażeń”. Zmienne wyrażeń służą do
parametryzacji projektu. Parametryzacja polega na używaniu zmiennych, zamiast liczb
przy określaniu wymiarów lub innych wartości w programie. Możliwość parametryzacji
jest szczególnie przydatna dla audytorów, którzy wykonują analizy zależności
rocznego zapotrzebowania energii od parametrów budynku i przeliczają wiele
wariantów konstrukcyjnych jednego obiektu.
!

Zaleca się deklarowanie zmiennych już na początku pracy z projektem. Zwalnia
to Użytkownika od konieczności ręcznej zmiany wielu danych w projekcie.
Szczegółowy opis poszczególnych pól pozycji „Dane ogólne" znajduje się
w rozdziale 4.3, a metoda obliczeń strat ciepła i sezonowego zapotrzebowania na
ciepło omówiona jest w dodatku – Dodatek B. zastosowane normy i metody obliczeń.

2.4. Opis przegród budowlanych
Ta część programu służy do definiowania przegród, ich edycji oraz obliczania ich
współczynników „U” lub „R”. Zdefiniowane przegrody służą następnie jako elementy
konstrukcyjne pomieszczeń przez deklarację ich użycia w strukturze budynku.
Po uzupełnieniu wszystkich pól w „Danych ogólnych”, należy przejść do kolejnych
danych projektu klikając myszką na pozycję „Definicje przegród”. Wówczas w dolnym
lewym okienku ukaże się lista zadeklarowanych przegród – dla nowego projektu
będzie ona pusta. Z prawej strony pojawi się tabela przegród – również pusta.

Aby wprowadzić nową przegrodę należy kliknąć na ikonę ”Dodaj definicję
przegrody”
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„Dodaj definicję przegrody”. To polecenie jest również dostępne w menu podręcznym
wywołanym prawym klawiszem myszy.
Do wstawiania przegród można również używać klawiszy F7 lub INS (F7 wstawia
nową przegrodę na końcu listy, INS w miejscu kursora).
Dla każdej przegrody pojawia się tabela z danymi do uzupełnienia, a okno edycji
definicji przegrody wygląda następująco:

Okno edycji składa się z dwóch zasadniczych części: danych ogólnych przegrody
oraz tabeli warstw przegrody.
Na dane ogólne przegrody składa się: jej nazwa (krótka nazwa identyfikująca
przegrodę podczas jej wstawiania do pomieszczeń), komentarz do nazwy w polu
„Opis”, wybierany z listy sposób definiowania przegrody oraz jej typ, normowy dodatek
∆UO uwzględniający poprawki do współczynnika przenikania ciepła „Uo” oraz
pozostałe dane zależne od typu przegrody i opcji obliczeń. Program w zależności od
typu przegrody zewnętrznej, automatycznie podaje kierunek przepływu ciepła
i wartości oporów przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej i zewnętrznej przegrody
Rsi i Rse. Przegrodom wewnętrznym takim jak okna i drzwi należy samodzielnie
wybrać kierunek przepływu ciepła „góra”, „dół” lub „poziomy” w zależności od
usytuowania w budynku. Dla stropu wewnętrznego jest automatycznie obliczona
wartość współczynnika przenikania „U0” dla dwóch możliwości przepływu ciepła:
w „dół” i w „górę”. Podczas wprowadzania stropów wewnętrznych w strukturę budynku
jest im automatycznie przypisywany kierunek przepływu ciepła na podstawie różnicy
temperatur pomiędzy pomieszczeniami, a tym samym odpowiednia wartość
współczynnika U0.
!

Pola wypełnione kolorem żółtym oznaczają, że nie są dostępne do edycji przez
Użytkownika, a ich zawartość jest obliczana przez program na podstawie innych
danych.
Pola niezbędne do obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla
poszczególnych typów przegród są omówione szczegółowo w rozdziale 4.4.
Po wypełnieniu danych ogólnych i wybraniu sposobu definiowania przegrody,
należy określić właściwości cieplne przegrody. Można to wykonać następująco:
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definiując przegrodę bez warstw przez wybranie opcji „Przegroda o narzuconym
U/Przegroda o narzuconym R” lub definiując przegrodę warstwową w tabeli warstw
przegrody lub deklarując przegrodę niejednorodną.
Przegrody o narzuconym „U” lub „R” definiuje się poprzez wybór typu przegrody,
podanie wartości współczynnika przenikania ciepła/oporu cieplnego przegrody oraz
uzupełnieniu pozostałych danych w polach edycji.
Przegrodę o zdefiniowanych warstwach opisuje się wybierając typ przegrody
i uzupełniając tabelę warstw, deklarując w ten sposób jej budowę. Większość pól
edycji jest uzupełniona na podstawie wprowadzonych warstw materiałów
budowlanych.
Przegrody niejednorodne definiuje się poprzez wybranie wcześniej
zdefiniowanych elementów przegrody oraz określenie ich udziału w długości
powtarzalnej niejednorodnej jednostki. Elementy przegrody niejednorodnej wybiera się
spośród przegród zdefiniowanych wcześniej jako warstwowe lub o narzuconym
współczynniku „U”/oporze cieplnym „R”.
W tabeli, warstwy przegród należy deklarować od strony wewnętrznej do
zewnętrznej przegrody – tzn. zgodnie z kierunkiem przepływu ciepła, o czym
przypominają ikony w kolumnie L.p. Pierwszą warstwę (wewnętrzną) oznacza ikona
, ostatnią (zewnętrzną) warstwę przegrody oznacza ikona
. Poprawne
zadeklarowanie kolejności warstw ma istotne znaczenie przy definiowaniu przegród
kontaktujących się ze środowiskiem zewnętrznym.
Program zawiera katalog materiałów budowlanych, tak więc, nie trzeba wpisywać
ręcznie właściwości cieplnych kolejnych warstw przegrody. Użytkownik może również
samodzielnie wprowadzić warstwę przegrody spoza katalogu przez podanie jej nazwy
oraz właściwości w kolejnych kolumnach tabeli warstw przegrody.
Aby wywołać listę materiałów budowlanych, należy kliknąć myszką przycisk
w polu nazwy materiału
„Wybierz materiał z listy”. W tej liście dostępny jest tryb
szybkiego wyszukiwania materiału – wystarczy wpisać z klawiatury kilka pierwszych
liter w polu „Wpisz pierwsze litery nazwy szukanego materiału”, które oznaczone jest
kursorem. Wybór można zatwierdzić klawiszem Enter lub klikając OK.
Pozostaje do uzupełnienia grubość warstwy – kolumna „d”. Tutaj istnieje
możliwość wyboru jednostki grubości warstwy (m, cm, mm) korzystając z rozwijanej
. Program automatycznie przelicza grubość przegrody
listy pod przyciskiem
w wybranych jednostkach. Domyślną jednostką jest metr.
W ten sposób uzupełnia się wszystkie warstwy w przegrodzie. Po każdej zmianie
danej program przelicza na nowo współczynnik „Uo”. Jeżeli w przegrodzie występuje
pustka powietrzna, należy również wybrać ją z listy materiałów budowlanych.
W kolumnie „d” – grubość warstwy Użytkownik może również wybrać opcję
programu „Docieplenie przegrody”, za pomocą której może ocieplić przegrodę w celu
uzyskania wymaganego współczynnika „Uo”. Korektę parametrów cieplnych przegrody
można uzyskać przez zmianę grubości warstwy materiału korzystając z przycisku
przy wybranej warstwie. Wyświetlane wówczas okno zawiera pole „Uo – współczynnik
przenikania ciepła” umożliwiające wpisanie wymaganej wartości współczynnika
przenikania ciepła. Po zatwierdzeniu wprowadzonej wartości „Uo” program obliczy
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poszukiwaną grubość przegrody spełniającą warunek zmiany parametrów cieplnych
przegrody do wymaganej wartości „Uo”. Najczęściej wybieraną jest warstwa izolacji
cieplnej przegrody.
Zdefiniowana przegroda zostanie umieszczona na liście przegród, pod określoną
przez Użytkownika nazwą. Jeżeli Użytkownik będzie chciał zmienić nazwę
zdefiniowanej przegrody, która jest już użyta w strukturze budynku (występuje w jakimś
pomieszczeniu), pojawi się ostrzeżenie, po którym program daje możliwość
potwierdzenia lub odrzucenia zmiany nazwy przegrody. Potwierdzenie oznacza
zapisanie definicji przegrody pod nową, wprowadzoną nazwą.
Chcąc zdefiniować przegrodę bez użycia warstw należy zaznaczyć pole
„Przegroda o narzuconym U” i wpisać wartość współczynnika „Uo”. W taki sposób
definiuje się np. okna i drzwi występujące w budynku. Aby efektywnie pracować
z programem można podać tutaj wymiary okien i drzwi. W trakcie pracy wymiary te są
wywoływane automatycznie po podaniu nazwy przegrody. Wysokości i szerokości
przegród wewnętrznych należy podawać wg wymiarów w osiach, a okien i drzwi wg
zewnętrznych wymiarów.
W przypadku wyboru opcji obliczeń strat ciepła przy uwzględnieniu czasowego
obniżenia temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych należy uzupełnić dodatkowe
dane przegród zdefiniowanych jako o narzuconym współczynniku „U”. Do określenia
2
pozostaje grubość przegrody Σd oraz jej pojemność cieplna C/A odniesiona do 1m
powierzchni tej przegrody. Pojemności cieplnej dla okien i drzwi nie podaje się.
Pozostałe dane, potrzebne do obliczeń należy uzupełnić w oknie edycji
pomieszczenia.
Dokładny opis wprowadzania danych w przypadku obliczania czasowego
obniżenia temperatury zawierają rozdziały 4.3, 4.4 oraz 4.5.
W przypadku, gdy Użytkownik zadeklarował opcję obliczeń sezonowego
zapotrzebowania na ciepło oraz zadeklarował przerwy w pracy c.o, wówczas
wystarczy tylko jeden raz podać potrzebne dane dotyczące pojemności cieplnej
przegrody oraz jej grubości.
!

Nazwy przegród i pomieszczeń jednoznacznie je identyfikują, powinny więc, być
unikalne w obrębie całego projektu.
Dla przegród zewnętrznych, którym zadeklarowano budowę warstwową, aktywne
jest pole oznaczone ikoną
, znajdujące się w prawym dolnym rogu okna edycji
definicji przegrody. Służy ono do wyświetlania wykresu temperatur. W przypadku, gdy
Użytkownik w „Danych ogólnych” wybierze dodatkową opcję obliczeń „Obliczaj
wykroplenie wewnątrz przegrody”, na tym samym wykresie wyświetlony jest wykres
ciśnień cząstkowych i nasycenia pary wodnej w przegrodzie. Ta opcja nie dotyczy
przegród kontaktujących się z gruntem.
oznacza to, że w przegrodzie występuje wykroplenie
Jeżeli pojawi się ikona
i to sugeruje Użytkownikowi konieczność przekonstruowania przegrody.
Jeżeli pojawi się ikona
oznacza to, że wykroplenie, jakie występuje
w przegrodzie występuje po jej wewnętrznej stronie.
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Kliknięcie na ikonę
powoduje wyświetlenie okienka do edycji temperatury
i wilgotności powietrza po wewnętrznej i zewnętrznej stronie przegrody jako danych do
kontroli wykroplenia (bez związku z rzeczywistym użyciem danej przegrody w projekcie
budynku).
!

Zarówno na liście przegród, jak również w tabeli warstw można kliknąć prawym
klawiszem myszki i wtedy otworzy się menu podręczne. Menu to zawiera wiele
funkcji, które są pomocne przy edycji przegród.
Użytkownik może również pominąć ten etap wprowadzania danych i zdefiniować
nazwę oraz własności przegród wprost w tabeli pomieszczeń (zobacz rozdział 2.6.4.).
Jednakże, dla tak zdefiniowanych przegród program nie dokona obliczeń
sezonowego zapotrzebowania na ciepło, gdyż projekt nie zawiera wymaganych
informacji o własnościach cieplnych przegród.

2.5. Graficzny opis budynku
2.5.1. Utworzenie rzutów i opis kondygnacji
Graficzną strukturę budynku tworzy się w programie Instal-therm przez
narysowanie lub zaimportowanie rzutów poszczególnych kondygnacji ogrzewanej
części budynku. Na podstawie danych graficznych program Instal-OZC edytuje je
w sposób tabelaryczny i po ich uzupełnieniu przez Użytkownika oblicza straty ciepła
budynku. Kondygnacje nieogrzewane można również opisać graficznie, lecz jeżeli ich
rzuty nie są dostępne, można je opisać jako tzw. „tabelaryczne”.
Dokładne informacje na temat tworzenia rzutów w programie Instal-therm
Użytkownik znajdzie w instrukcji do tego programu.
Opis kondygnacji, czyli uzupełnienie danych m.in. o wysokościach i rzędnych
poszczególnych kondygnacji przeprowadzić można w edytorze tabelarycznym
dowolnego z programów.

2.5.2. Identyfikacja przegród
♦

W celu identyfikacji, czyli określenia własności przegród należy przeprowadzić
następujące czynności:
1. Uruchomić program Instal-OZC z Zarządcy Pakietu. Po otwarciu programu
widoczne jest menu główne programu i pasek narzędzi. Z menu głównego „Plik”
należy wybrać polecenie „Otwórz” lub na pasku narzędzi kliknąć przycisk
„Otwórz”. Należy wyszukać zapisany wcześniej w Instal-therm plik projektu,
zaznaczyć go i otworzyć. Projekt zostaje wczytany do programu i otwarty na
„Danych ogólnych”. Uzupełnianie danych ogólnych przedstawiono w rozdziale 2.3.
2. Wybrać z listy danych projektu pozycję „Struktura budynku” i za pomocą ikony
w dolnej części ekranu, rozwinąć widok struktury budynku tak, aby były widoczne
wszystkie pomieszczenia w budynku. Po kliknięciu na wybrane pomieszczenie
z prawej strony ekranu otwiera się okno edycji danych pomieszczenia – „Struktura
budynku: Pomieszczenie”. Wczytany z Instal-therm projekt ma w tabeli
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uzupełnione dane dotyczące typu przegrody, orientacji względem stron świata
i sąsiadujących przegród, wymiarów oraz ich przypisania do wybranych jako
podprzegrody. Może mieć również uzupełnione wartości temperatur na zewnątrz
i wewnątrz pomieszczeń.
Kolumny: „Uo” z wartością współczynnika przenikania ciepła, z wartością
skorygowanego współczynnika ciepła „Uc” dla każdej z przegród oraz „Nazwa”, na
tym etapie są nie uzupełnione, czyli nie są przypisane przegrody do pomieszczeń.

3. Aby uzupełnić wartość współczynnika „U0” oraz „Uc” należy zdefiniować
przegrody. Definiowanie przegród opisano w rozdziale 2.4.
4. Zdefiniowane przegrody należy przypisać do pomieszczeń. Przypisanie może się
odbywać w edytorze tabelarycznym Instal-OZC lub w edytorze graficznym Instaltherm.
5. Aby tabelarycznie przypisać przegrody do pomieszczeń, w oknie edycji
pomieszczenia, w tabeli przegród, w kolumnie „Nazwa,” danej przegrodzie należy
zadeklarować użycie wcześniej zdefiniowanej przegrody.
przez użycie przycisku
Ważne jest, aby prawidłowo przypisać definicje przegrody do jej typu
i usytuowania. Ponieważ przypisywanie tabelaryczne przegród wymaga uwagi
Użytkownika, wskazane jest równoczesne korzystanie z rzutów kondygnacji
budynku, aby nie popełnić pomyłki. Z tego powodu dla rozbudowanych projektów,
w celu szybszej i pewniejszej pracy identyfikację przegród lepiej jest wykonać
w edytorze graficznym programu Instal-therm. W tym celu, należy po zdefiniowaniu
wszystkich przegród zapisać plik na dysku i przejść do programu Instal-therm.
6. Po otwarciu pliku w programie Instal-therm, należy konkretnym przegrodom na
podkładzie rysunkowym określić ich definicję. Aby to uczynić, należy przejść na
warstwę „Konstrukcja” i poprzez wybranie z menu głównego „Edycja” polecenia:
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„Zaznacz wszystkie elementy typu” >> „Ściana” „Zewnętrzna” << zostaną
zaznaczone wszystkie ściany zewnętrzne na rysunku. W tabeli danych, w polu
„Typ konstrukcji” należy wybrać odpowiednią nazwę, czyli definicję przegrody.
Można w ten sposób nadać typ konstrukcyjny przegrodom tylko w tym przypadku,
gdy wszystkie ściany zewnętrzne są zbudowane z przegród o jednakowej definicji.
7. W przypadku, gdyby ściany zewnętrzne różniły się definicją, należy wówczas
kliknąć na każdą przegrodę z osobna i wybrać w tabeli danych, w polu „Typ
konstrukcji” właściwą definicję przegrody zapisaną pod określoną nazwą np. SCZEW.

Podobnie należy postąpić dla przegród wewnętrznych, okien i drzwi znajdujących
się w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, wybierając w tabeli danych
odpowiedni typ konstrukcji przegrody.
Przegrody poziome – podłogi lub stropy wybiera się przez kliknięcie opisu
przegrody na rzucie kondygnacji. Jeżeli na kondygnacji nie zostały wprowadzone
przegrody poziome, można wówczas uzupełnić strukturę budynku o te przegrody,
korzystając z przycisku
dla określenia stopu oraz z przycisku
dla
określenia podłogi. Przegrody poziome można wprowadzać zarówno jako
przegrody wewnętrzne jak i zewnętrzne.
!

Za pomocą trybu BLOK – klikając na pole w prawym dolnym rogu ekranu –
blokujemy całą zawartość arkusza, aby podczas zaznaczania poszczególnych
ścian nie uległy one przesunięciu.
Analogiczne postępowanie należy wykonać na każdej kondygnacji. W ten sposób
Użytkownik przypisuje przegrody zdefiniowane w „Definicjach przegród” do
pomieszczeń.
Ponieważ pozostają jeszcze do uzupełnienia pozostałe dane pomieszczeń
graficznych, takie jak m.in. dotyczące wentylacji oraz czasowego obniżenia
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temperatury w pomieszczeniu (w przypadku wybrania takiej opcji obliczeń), dlatego
dalszą pracę z projektem należy wykonać w edytorze tabelarycznym programu InstalOZC. Użytkownik powinien zapisać plik na dysku i przejść do programu Instal-OZC.

2.5.3.

Uzupełnienie danych pomieszczeń graficznych

Uzupełnienie danych pomieszczenia wykonuje się przechodząc do pozycji danych
projektu „Struktura budynku” i wybierając do edycji pomieszczenie, przez kliknięcie
w drzewie struktury budynku na wybrane, (należy to drzewo w razie potrzeby
rozwinąć). Po prawej stronie ekranu wyświetli się okno edycji pomieszczenia.
Użytkownik powinien tutaj określić typ pomieszczenia oraz uzupełnić lub
skorygować dane dotyczące temperatury wewnętrznej oraz danych wentylacji.
W przypadku wybrania w „Danych ogólnych” opcji obliczeń czasowego obniżenia
temperatury w pomieszczeniu należy uzupełnić dodatkowe dane.
Jeżeli Użytkownik zadeklarował obliczenia sezonowego zapotrzebowania na
ciepło należy przypisać pomieszczenie do strefy cieplnej.
W polu „Typ pomieszczenia” z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni typ
w zależności od rodzaju pomieszczenia (zobacz rozdział 2.6). W ten sposób,
jednocześnie, zostaje zadeklarowana temperatura w pomieszczeniu, dane wentylacji
a także automatycznie uzupełnione pole „Opis”.

Jeżeli nazwa pomieszczenia została wprowadzona w Instal-therm to zostanie
podana w polu „Numer”. Podobnie zostaną uzupełnione dane dotyczące powierzchni
i wysokości pomieszczenia w świetle. Na tej podstawie jest obliczana kubatura
pomieszczenia obliczona wg wymiarów w świetle w polu „V – kubatura
pomieszczenia”.
W każdym pomieszczeniu, automatycznie, zostaje określony minimalny,
higieniczny strumień powietrza wentylacyjnego w polu „nmin”, a także strumień
powietrza usuwanego z pomieszczenia w polu „Vwyw”. Pole to w pomieszczeniach
takich jak np. kuchnia, łazienka, gabinet lekarski może być uzupełnione pewnymi
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wartościami lub może być równa 0 w pozostałych przypadkach. Wartości te można
edytować zgodnie z występującymi rzeczywiście parametrami wentylacji. Użytkownik
może również zadeklarować wentylację mechaniczną nawiewną, określając strumień
powietrza w polu „Vnaw”. Należy również określić temperaturę nawiewanego powietrza
w polu „ϑnaw”.
W oknie edycji może być dostępne pole „Czasowe obniżenie temperatury”. Jego
zaznaczenie powoduje uwzględnienie tej opcji w wybranym pomieszczeniu. Więcej
informacji na ten temat zawiera rozdział 4.5.3.1.
W tabeli przegród w pomieszczeniu Użytkownik może również uzupełnić pole
„∆U”, uwzględniające dodatek ze względu na obecność mostków cieplnych
w przegrodzie.
Pole „Strefa cieplna” jest dostępne dla obliczeń sezonowego zapotrzebowania na
ciepło. Pomieszczenia przypisuje się do stref w pozycji danych projektu „Strefy
cieplne”. Określenie przynależności pomieszczeń do stref opisano w rozdziale 2.8.
W edytorze tabelarycznym „Struktury budynku” istnieje możliwość opcjonalnego
uzupełnienia projektu o pomieszczenia, które nie występują na rzutach (np.
nieogrzewany strych, piwnica).
Jeżeli dane kondygnacji i mieszkań nie zostały uzupełnione w programie Instaltherm, należy je również uzupełnić w programie Instal-OZC.
Uzupełnienie struktury budynku i danych, w sposób tabelaryczny, należy
przeprowadzić zgodnie z rozdziałem 2.5.4 oraz 2.5.5.

2.5.4. Uzupełnienie danych kondygnacji i mieszkań
Dane kondygnacji graficznych Użytkownik uzupełnia w programie Instal-OZC
wtedy, gdy nie zostały uzupełnione w programie Instal-therm. Opisu kondygnacji
i mieszkań Użytkownik dokona w analogiczny sposób do opisanego w rozdziale 2.6.1
i 2.6.2.

2.5.5. Uzupełnienie struktury graficznej budynku o dane kondygnacji
wprowadzonej tabelarycznie
W tym rozdziale zostanie przedstawione wprowadzenie w sposób tabelaryczny
danych kondygnacji, mieszkania i pomieszczenia. Będzie to nieogrzewany poziom
piwnic.
♦

Aby to uczynić należy wykonać następujące czynności:
1. W graficznej strukturze budynku należy wybrać zerowy poziom kondygnacji,
poprzez kliknięcie na poziom znajdujący się na szczycie drzewka struktury. Przez
użycie prawego klawisza myszy zostanie wywołane menu podręczne, z którego
należy wybrać polecenie „Dodaj kondygnację w miejscu zaznaczenia”. Wywołanie
tego polecenia powoduje wstawienie nowej kondygnacji poniżej zaznaczonej
(w drzewie struktury pojawi się ona powyżej zaznaczonej). Polecenie to możemy
również wywołać klawiszem Ins.
2. Klikając lewym klawiszem myszy na nowo wprowadzony poziom struktury
budynku, zaznaczamy go i możemy przejść do edycji danych kondygnacji.
Program automatycznie przypisuje w polu „Nazwa” kolejny, występujący
w strukturze budynku numer kondygnacji. Można uzupełnić pole „Opis” wpisując
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tutaj komentarz do nazwy np. „Piwnica”. Zmiany dotyczące nazwy i opisu są na
bieżąco rejestrowane w drzewku struktury budynku.
3. Kolejne pole dotyczy typu kondygnacji. Tutaj jest jedynie dostępny typ „Parter” , co
nie jest adekwatne do typu zaznaczonego poziomu budynku. Ponieważ wybranie
typu „Parter”, powoduje przypisanie kondygnacji znajdującej się poniżej, typu
„Piwnica”, dlatego należy przejść na wyższy poziom kondygnacji i tutaj w oknie
edycji, w polu „Typ” wybrać – „Parter”. Taki wybór powoduje, że kondygnacji
znajdującej się poniżej jest przypisany typ – „Piwnica”.
4. Pola dotyczące pionowej struktury budynku są uzupełnione wartościami
predefiniowanymi w programie. Należą do nich: rzędna podłogi, wysokość
kondygnacji w osiach, grubość stropu oraz rzędna parapetu. Zakładamy, że dane
te odpowiadają założeniom projektowym i zostawiamy bez zmiany. Pozostawiono
nie uzupełnione pole „dwg” – domyślna szerokość wnęki grzejnika. Nie
zaznaczamy pola „Kondygnacja odniesienia”.

Ponieważ program zakłada automatycznie na każdej kondygnacji mieszkanie
„Domyślne”, wprowadzimy tutaj nieogrzewane pomieszczenie piwnic. Pozostawiamy
dane mieszkania bez zmian, nie uzupełniając pola „Opis”, jak również nie zmieniając
nazwy mieszkania.
Jeżeli została wybrana opcja obliczeń sezonowego zapotrzebowania energii dla
budynku, należy również uzupełnić pola dotyczące średniej liczby osób w mieszkaniu,
zysków od urządzeń elektrycznych, zysków od gotowania oraz od oświetlenia. Jeżeli
w mieszkaniu występują dzieci należy zaznaczyć pole „Mieszkanie z dziećmi”.
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5. Zaznaczając poziom mieszkania należy skorzystać z prawego klawisza myszy
i wybrać polecenie ”Dodaj pomieszczenie (Ctrl+F7)”. Pomieszczenie można także
wprowadzić, korzystając z przycisku
znajdującego się pomiędzy oknami
danych projektu i struktury budynku.
6. Nowo wprowadzone pomieszczenie ma automatycznie przypisaną nazwę 001.
Nazwa pomieszczenia odpowiada zadeklarowanemu w „Danych ogólnych”
wzorcowi nazw.
7. Zaznaczając pomieszczenie o numerze 001, wywołamy okno edycji danych
pomieszczenia.

8. W polu edycji danych pomieszczenia należy odznaczyć pole „Pomieszczenie
ogrzewane”, co oznacza, że temperatura w pomieszczeniu nieogrzewanym będzie
obliczana na podstawie bilansu ciepła.
9. Na początku należy uzupełnić dane w tabeli przegród pomieszczenia.
W kolumnach tabeli przegród należy wywołać nazwy zdefiniowanych przegród
z rozwijalnej listy, a także uzupełnić wymiary przegród.
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10. Powierzchnię przegrody poziomej, możemy uzupełnić korzystając z funkcji
przypisanej do klawisza F9. Jest to bardzo wygodna funkcja, automatycznie
przełączająca do programu Instal-therm, na funkcję „Wstawianie (pomiar
powierzchni)”, gdzie należy przejść na odpowiedni arkusz roboczy i zmierzyć
wymiary powierzchni wg wymaganych normatywnie wymiarów. Kliknięciem na
prawy klawisz myszy automatycznie przechodzi się do programu Instal-OZC. Pole
powierzchni zostaje uzupełnione obliczoną powierzchnią.

11. Przegrodę taką jak strop wewnętrzny, który rozdziela kondygnacje tabelaryczne
i graficzne, należy wprowadzić przechodząc na poziom graficznej kondygnacji,
położonej nad opisaną tabelarycznie. Poprawne „połączenie” kondygnacji
nieogrzewanej i ogrzewanej jest konieczne dla poprawnego obliczenia temperatury
w pomieszczeniach nieogrzewanych i strat ciepła pomieszczeń ogrzewanych. Ten
etap wprowadzania danych jest przedstawiony w rozdziale 2.5.6.
12. Po uzupełnieniu tabeli przegród, należy przejść do uzupełnienia pozostałych
danych pomieszczenia, znajdujących się w górnej części okna edycji. Do edycji
pozostała powierzchnia pomieszczenia w świetle „As” oraz typ wentylacji
pomieszczenia.
Ponieważ w pomieszczeniu piwnic występuje podłoga na gruncie oraz ściany
zewnętrzne, należy uzupełnić w danych ogólnych pomieszczenia pole „Opg –
obwód podłogi na gruncie”, pole „B – wymiar charakterystyczny podłogi” jest
uzupełniony automatycznie na podstawie wprowadzonej wartości obwodu podłogi
na gruncie oraz powierzchni podłogi na gruncie. Ponieważ nie wybraliśmy
w „Danych ogólnych” szczegółowej metody obliczeń strat ciepła do gruntu, nie jest
wyświetlone pole „Ssz – grubość ścian zewnętrznych. Więcej informacji na temat
metody obliczeń cieplnych w programie zawiera Dodatek B. zastosowane normy i
metody obliczeń.
Jeżeli została wybrana opcja obliczeń czasowego obniżenia temperatury w oparciu
o dane zadeklarowane w pomieszczeniu, należy zaznaczyć to pole i uzupełnić
edycyjne pola. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 4.5.3.1
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Ponieważ pomieszczenie nieogrzewane nie jest wentylowane, w polu „Typ
pomieszczenia” należy wybrać „Inne” i zadeklarować zerowy strumień powietrza
wentylacyjnego w polu „Vwyw – strumień powietrza wywiewanego”.
13. Wartość pola „As”, można uzupełnić korzystając z opisanej funkcji wywoływanej za
pomocą klawisza F9 mierząc powierzchnię pomieszczenia wg wymiarów w świetle.
14. W przypadku zaznaczenia opcji obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło,
należy przypisać pomieszczenia ogrzewane do wybranej strefy cieplnej. Program
automatycznie przypisuje pomieszczenia do miejsca „Spoza stref”. Uzupełnianie
i wprowadzanie stref cieplnych zostało opisane w rozdziale 2.8.

2.5.6. Wprowadzanie stropów wewnętrznych pomiędzy kondygnacjami
ogrzewanymi a nieogrzewanymi
Wprowadzania danych stropów wewnętrznych, pomiędzy kondygnacjami
ogrzewanymi a nieogrzewanymi można dokonać z poziomu kondygnacji graficznych,
wprowadzając przegrodę w sposób tabelaryczny. Gdyby strop wewnętrzny był
zadeklarowany w Instal-therm, to byłby przegrodą graficzną. Dla przegrody graficznej,
istnieje możliwość przypisania po drugiej stronie temperatury w polu „ϑds” lub typu
pomieszczenia nieogrzewanego/ogrzewanego w polu „Pomds”. Na podstawie typu
pomieszczenia nieogrzewanego, na podstawie danych normatywnych, zostanie
wyznaczona w nim temperatura. Pomieszczenie to można wybrać z tego samego
mieszkania/budynku lub spoza niego.
!

Przegrody graficzne wczytane z programu Instal-therm do Instal-OZC mają
zablokowaną możliwość edycji typu za wyjątkiem ściany zewnętrznej, podłogi na
gruncie, dachu i stropodachu, a także ściany wewnętrznej, która nie jest
przypisana do dwóch pomieszczeń. Dla przegrody graficznej, istnieje możliwość
przypisania po drugiej stronie temperatury lub normatywnego typu
pomieszczenia. Pomieszczenie może być ogrzewane/nieogrzewane, wybrane
z mieszkania lub spoza niego.

♦

Aby wprowadzić dane stropów wewnętrznych pomiędzy kondygnacją tabelaryczną a
graficzną, należy:
1. Przejść na kondygnację graficzną znajdującą się powyżej (w drzewku struktury
poniżej) kondygnacji tabelarycznej „Piwnica”, i wybrać tutaj pomieszczenie.
W wyświetlonym oknie edycji danych, w tabeli przegród, w kolumnie „Nazwa”
należy wybrać definicję przegrody – strop wewnętrzny, .
Kierunek przepływu ciepła zostanie określony automatycznie na podstawie różnicy
temperatur pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami.
Ponieważ jest to przegroda opisana w „Definicjach przegród” pole dotyczące
wartości współczynnika przenikania ciepła Uo jest uzupełnione wartością
zadeklarowaną. Pozostaje do uzupełnienia powierzchnia stropu wewnętrznego
rozdzielająca pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego. Można szybko ją
obliczyć w programie Instal-therm przez skorzystanie z funkcji przypisanej do
klawisza F9. Po zakończeniu pomiaru, jest wstawiona obliczona powierzchnia
stropu.
2. W polu „Pomds” należy wybrać sąsiadujące pomieszczenie znajdujące się
na nieogrzewanej kondygnacji.
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3. Uzupełniając w analogiczny sposób dane stropu wewnętrznego w każdym
pomieszczeniu graficznym, zostanie połączona graficzna struktura budynku
z kondygnacją tabelaryczną.
Istnieje również uproszczona metoda uzupełniania projektu o kondygnacje
nieogrzewane, poprzez zadeklarowanie temperatury po drugiej stronie graficznej
przegrody poziomej lub normatywnego typu pomieszczenia. Wówczas, nie ma
potrzeby uzupełniania projektu o kondygnacje „tabelaryczne” oraz o „tabelaryczne”
przegrody poziome.
Ten wariant uniemożliwia jednakże prawidłowe obliczenie sezonowego
zapotrzebowania na ciepło w budynku.

2.6. Tabelaryczny opis budynku
Strukturę budynku można również opisać w sposób tabelaryczny poprzez
uzupełnianie pól i tabel danymi dotyczącymi kondygnacji, mieszkań i pomieszczeń.
W tym celu, po zdefiniowaniu przegród należy przejść na trzecią pozycję danych
projektu „Struktura budynku”. Aby zdefiniować strukturę budynku, czyli kondygnacje,
mieszkania i pomieszczenia należy kliknąć kolejno ikonę
kondygnacji, a następnie ikonę

dla wprowadzenia

dla wprowadzenia mieszkania.

Aby wprowadzić pomieszczenie należy kliknąć na ikonę

, natomiast chcąc

wprowadzić przegrody do tych pomieszczeń kliknąć należy ikonę
jeżeli w danej przegrodzie występują drzwi i okna.

oraz ikonę

,

Kondygnacje, mieszkania i pomieszczenia można także wprowadzać za pomocą
klawiszy funkcyjnych, np. F7 wprowadza kondygnację, Ins wprowadza kondygnację
w miejscu zaznaczenia, Ctr+F7 dodaje mieszkanie. Więcej możliwości wprowadzania
struktury budynku za pomocą klawiszy funkcyjnych Użytkownik może wywołać
korzystając z prawego klawisza myszy lub z przycisku „Rozwiń menu”

.

Program automatycznie zakłada na każdej kondygnacji umowny obszar określony
jako „Domyślne”, który wskazuje ikona
. Jest to mieszkanie, do którego Użytkownik
może wprowadzić pomieszczenia wydzielone z części mieszkalnej np. korytarz,
przedsionek, itp. Tutaj są również wprowadzane pomieszczenia po wczytaniu pliku
z programu Instal-therm. W mieszkaniu „Domyślne” są również wykonywane
obliczenia bilansu powietrza wentylacyjnego i strat ciepła, a także wszystkie polecenia
charakterystyczne dla mieszkania.
Chcąc wprowadzić w budynku klatkę schodową, możemy w mieszkaniu
„Domyślnym” na każdej kondygnacji założyć pomieszczenie, które będzie ją stanowiło.
Aby uzyskać klatkę schodową jako jedno pomieszczenie biegnące przez wiele
kondygnacji, a więc stanowiące ciągłość przestrzenną i bilansową, należy mieszkania
połączyć w wielokondygnacyjne, a następnie w jego obrębie połączyć pomieszczenia
stanowiące klatkę schodową. W ten sposób można ją wprowadzić
zarówno
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w strukturze tabelarycznej, jak również graficznej. Więcej informacji na ten temat
zawiera rozdział 4.5.2.2.
Podczas wprowadzania struktury budynku program automatycznie wyświetla ją
jako drzewko w lewym dolnym oknie. Klikając na ikonę
można rozwinąć drzewko
struktury budynku do dowolnego poziomu.

W bardzo prosty i wygodny sposób można rozwinąć drzewko struktury budynku
korzystając z ikon znajdujących się na dole okna. Kolejno: ikona
rozwinięcie drzewa do poziomu kondygnacji, ikona
do poziomu pomieszczeń, ikona

powoduje

do poziomu mieszkań, ikona

rozwija drzewko do poziomu przegród i na

końcu ikona
do poziomu okien i drzwi. W ten sposób można przedstawić budynek
na dowolnie wybranym stopniu struktury.

2.6.1. Opis kondygnacji
Opisu kondygnacji Użytkownik dokona klikając w drzewku struktury budynku na
poziom kondygnacji. Z prawej strony ekranu wyświetli się okno edycji kondygnacji
„Struktura budynku: Kondygnacja”.
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Pola edycji służą do wpisania nazwy kondygnacji, komentarza do nazwy oraz
uzupełnienia danych dotyczących jej wymiarów. Są to: rzędna podłogi, wysokość
kondygnacji w osiach, grubość stropu, rzędna parapetu, domyślna szerokość wnęki
grzejnika.
W strukturze budynku wybieramy kondygnację, względem której będą obliczane
rzędne podłóg na każdym piętrze. Dla wybranej kondygnacji zaznaczamy pole
„Kondygnacja odniesienia”. Rzędna podłogi dla każdej kondygnacji jest obliczana
przez program automatycznie, na podstawie zadeklarowanej rzędnej podłogi
kondygnacji odniesienia i wysokości kondygnacji.
Jeżeli zadeklarujemy wartość rzędnej podłogi kondygnacji odniesienia jako „0”,
wówczas wszystkie piętra znajdujące się powyżej kondygnacji odniesienia będą miały
rzędną ze znakiem dodatnim, a wszystkie znajdujące się poniżej będą miały rzędną ze
znakiem ujemnym.
Program uzupełnia automatycznie wyżej wymienione wymiary, gdyż są
zadeklarowane w „Zmiennych wyrażeń” jako predefiniowane. Należy skontrolować ich
wartość tak, aby odpowiadały parametrom budynku.
Do uzupełnienia pozostaje pole dotyczące domyślnej szerokości wnęki grzejnika.
Jej zadeklarowanie pozwala na szybszą edycję danych doboru grzejnika. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 4.5.1.
W polu „Typ” jest wyświetlany typ aktualnej kondygnacji np. „Parter”, „Piętro”,
„Piwnica”. Wybór jest możliwy w tym polu lub w strukturze budynku, w podręcznym
menu dotyczącym kondygnacji.
Z rozwijalnej listy w polu „Typ” Użytkownik dokonuje jego wyboru. Jeżeli budynek
jest jednokondygnacyjny, wówczas dla pierwszego i jedynego poziomu budynku jest
przypisany jako „Parter”. Jeżeli poziomów budynku jest więcej, Użytkownik wybiera im
typ przez jego zaznaczenie w liście wyboru. Wybór typu „Parter” powoduje, że
wszystkie kondygnacje znajdujące się powyżej mają przypisany typ „Piętro”
a wszystkie poniżej typ „Piwnica”.
W drzewku struktury budynku możliwość wyboru typu kondygnacji jest
ograniczona do zadeklarowania „Parteru”. Taki wybór powoduje przypisanie
odpowiednich typów wszystkim kondygnacjom znajdującym się powyżej i poniżej
zadeklarowanej.
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2.6.2. Opis mieszkań
Opis mieszkań wywołuje się analogicznie jak opis kondygnacji. W oknie edycji
danych mieszkania można wpisać jego nazwę, komentarz, a także uzupełnić dane
dotyczące wewnętrznych zysków ciepła pochodzących od gotowania, urządzeń
elektrycznych, oświetlenia, a także ilości osób w mieszkaniu. Jeżeli w mieszkaniu
występują dzieci, należy to uwzględnić zaznaczając pole „Mieszkanie z dziećmi”.
Pola do uzupełnienia wewnętrznych zysków ciepła oraz ilości osób i obecności
dzieci w mieszkaniu, są widoczne tylko w przypadku wybrania obliczeń sezonowego
zapotrzebowania na ciepło.

2.6.3. Opis pomieszczeń – tworzenie nowych pomieszczeń i ich dane
ogólne
Nowe pomieszczenie tabelaryczne tworzy się, podobnie jak przegrodę,
korzystając z klawiszy F7 lub INS, (aby wprowadzić pomieszczenie w miejscu
zaznaczenia). Opis pomieszczenia wywołuje się analogicznie jak opis kondygnacji.
Sposób obsługi okna „Struktura budynku: Pomieszczenie” jest bardzo podobny jak
okna edycji przegród. Składa się z dwóch części: danych ogólnych pomieszczenia
oraz tabeli przegród w pomieszczeniu.

Dane ogólne pomieszczenia uzupełnia się, wpisując je do pól edycyjnych albo
wybierając z rozwijanej listy.
W polu „Numer” należy wprowadzić identyfikującą go nazwę oraz można dodać
komentarz do nazwy w polu ”Opis”. Domyślnie pomieszczenia są nazywane zgodnie
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ze zdefiniowanym w programie wzorcem nazw – są kolejno numerowane. Użytkownik
może również samodzielnie je ponumerować lub wprowadzić opis słowny.
Dla każdego pomieszczenia, po każdej zmianie, program wylicza i podaje w tabeli
2
poniżej m.in. aktualną wartość wskaźnika strat ciepła qA/ФA w W/m oraz całkowitą
wartość strat ciepła netto QNetto/ФNetto w W.
W polu „Typ pomieszczenia” należy wybrać odpowiedni typ zgodny
z przeznaczeniem pomieszczenia. Do wyboru jest kilkanaście typów, a każdemu z nich
jest przypisana wartość temperatury oraz wartość minimalnego, higienicznego
strumienia powietrza i strumienia wywiewanego mechanicznie z pomieszczenia.
Możliwa jest zmiana przypisanych tu wartości na znane Użytkownikowi, a występujące
w projekcie.
Jeżeli w projekcie strumienie powietrza wentylacyjnego mają być wyznaczane
z bilansu powietrza wentylacyjnego (zobacz metodę obliczeń – Dodatek B.
zastosowane normy i metody obliczeń), należy w pomieszczeniach zadeklarować
występowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej lub/oraz nawiewnej a także
okien/drzwi zewnętrznych. Dzięki temu mogą być obliczone strumienie powietrza
napływającego z zewnątrz do pomieszczenia na wskutek działania wywiewnej
instalacji mechanicznej. Ponieważ bilans powietrza wentylacyjnego obejmuje cały
budynek, dlatego do bilansu wchodzą wszystkie występujące w nim pomieszczenia,
zarówno ogrzewane jak i nieogrzewane.
Dla pomieszczeń nie użytkowanych w sposób ciągły, można nie deklarować
wentylacji, wpisując w polu „Vwyw – strumień powietrza wywiewanego” wartość „0”.
Ponieważ wartość temperatury jest automatycznie uzupełniana na podstawie typu
pomieszczenia, pozostaje do edycji pole „As – powierzchnia pomieszczenia w świetle”
oraz inne zależne od opcji obliczeń i rodzaju użytych przegród zewnętrznych. Więcej
informacji na ten temat zawiera rozdział 4.5.3.1.
Pole „Strefa cieplna” jest dostępne tylko dla obliczeń sezonowego
zapotrzebowania na ciepło. Pomieszczenia przypisuje się do stref cieplnych w pozycji
danych projektu „Strefy cieplne”. Określenie przynależności do stref cieplnych opisano
w rozdziale 2.8.
program standardowo
W polach zaznaczonych na żółto z dołączoną ikoną
sam oblicza wymagane wartości na podstawie danych z innych pól. Są to: „hs”
wysokość pomieszczenia w świetle, „V” kubatura pomieszczenia, „Ssz” grubość ścian
zewnętrznych dla podłóg na gruncie (w przypadku szczegółowej metody obliczeń strat
ciepła do gruntu), „∆ϑRH” spadek temperatury w fazie obniżenia w przypadku
zadeklarowania przerw w działaniu c.o oraz „n50” krotność wymian przy różnicy 50Pa.
Dostępność poszczególnych pól zależy od wybranych opcji obliczeń. Użytkownik ma
możliwość, przełączając kliknięciem na ikonę
narzucić samodzielnie te wartości.
Kubatura budynku jest zawsze liczona automatycznie przez program na podstawie
danych.
!

Pomieszczenia
nieogrzewane
określa
się
przez
odznaczenie
pola
„Pomieszczenie ogrzewane”. Oznacza to, że temperatura wewnętrzna
w pomieszczeniu nieogrzewanym zostanie obliczona przez program na
podstawie bilansu cieplnego.
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2.6.4. Opis przegród – wstawianie i identyfikacja przegród
Nowo utworzone pomieszczenie „tabelaryczne” nie ma początkowo żadnych
przegród chłodzących. Można je wprowadzić w dowolnej kolejności przez naciśnięcie
klawisza funkcyjnego F7 lub Ins (w tabeli przegród) lub przy pomocy ikony „Dodaj
przegrodę” lub też z podręcznego menu (w drzewie struktury budynku). Nowe
przegrody należy opisać (zidentyfikować). Aby dokonać identyfikacji przegród należy
uzupełnić ich dane w tabeli. Są to przede wszystkim: nazwa przegrody, typ i orientacja
względem stron świata, wartość współczynnika przenikania ciepła Uo oraz dodatku ze
względu na występowanie mostków cieplnych w przegrodzie, wymiary lub
powierzchnia przegrody oraz wskazanie środowiska znajdującego się po drugiej
stronie przegrody wewnętrznej lub podanie temperatury.
Wartość współczynnika przenikania Uo można uzupełnić dwojako, w zależności
od sposobu zdefiniowania przegrody. Przegrody mogą być zdefiniowane
w „Definicjach przegród” lub mogą być zdefiniowane bezpośrednio w tabeli przegród
w „Strukturze budynku”.
Jeżeli Użytkownik zdefiniował przegrodę w „Definicjach przegród”, to w kolumnie
z rozwijanej listy może zadeklarować użycie
„Nazwa” korzystając z przycisku
zdefiniowanej przegrody. Przegrodę taką można również wywołać korzystając
z klawiszy Ctrl+Enter lub wpisując jej nazwę.

!

Ponieważ definicja przegrody jest zadeklarowana pod określoną nazwą, dlatego
wybierając nazwę przegrody zdefiniowanej wybiera się tym samym jej definicję.
Jeżeli zostanie wpisana (lub wywołana) nazwa przegrody, która została
zdefiniowana w „Definicjach przegród” to program ją odszuka i sam uzupełni w tabeli
przegród kolumny z wartością współczynnika przenikania ciepła oraz typu przegrody.
Do uzupełnienia pozostaje jej powierzchnia, (jeżeli nie była wcześniej zdefiniowana)
i orientacja względem stron świata. Jeżeli Użytkownik będzie chciał tutaj zmienić
własności zdefiniowanej przegrody, może to uczynić jedynie przez zmianę jej nazwy.
Powoduje to jednak odłączenie od jej definicji, a w rezultacie utratę możliwości
obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Dlatego edycję już zdefiniowanych
przegród należy przeprowadzić w „Definicjach przegród” bez utraty możliwości
obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię budynku.

!

Poprzez zmianę nazwy zdefiniowanej w „Definicjach przegród” przegrody
Użytkownik może ją dowolnie edytować w strukturze budynku, lecz jednocześnie
traci możliwość obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło z uwagi na
brak wystarczającej liczby danych.
Jeżeli nie zdefiniowano wcześniej przegrody, to można ją doraźnie zadeklarować
w tabeli przegród pomieszczenia poprzez uzupełnienie jej nazwy, typu, orientacji,
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wartości współczynnika Uo, dodatku uwzględniającego występowanie mostków
cieplnych w przegrodzie oraz wymiarów. Tak zdefiniowaną przegrodę można dowolnie
edytować zarówno w widoku pomieszczenia – w tabeli pomieszczenia jak również
w oknie edycji przegrody „Struktura budynku: Przegroda”. Do przełączania pomiędzy
wspomnianymi oknami służy skrót klawiszy Ctrl+G.
Wywołanie okna edycji przegród Użytkownik dokonuje w analogiczny sposób jak
okna edycji kondygnacji, mieszkania i pomieszczenia. Tak więc, przez zaznaczenie
w drzewku struktury budynku wybranej przegrody wywołuje się po prawej stronie okno
edycji przegrody „Struktura budynku: Przegroda”.
!

Jeżeli przegrody zostały zdefiniowane bezpośrednio w strukturze budynku,
program nie obliczy sezonowego zapotrzebowania na ciepło z względu na brak
danych o budowie przegród.
Dla przegród wewnętrznych pomieszczenie po drugiej stronie przegrody można
wybierać z listy wywoływanej w kolumnie „Pomds”. Wystarczy tylko jeden raz
wprowadzić przegrodę wewnętrzną i określić sąsiadujące pomieszczenie. Program
automatycznie przypisuje przegrodę wewnętrzną do tego pomieszczenia,
a przypisanie to jest widoczne dla obu sąsiadujących pomieszczeń. Dla przegród
wewnętrznych Użytkownik ma również możliwość podania temperatury po drugiej
stronie przegrody. Jednakże deklarowanie pomieszczeń ma tę zaletę, że nawet jeśli
zmieni się temperaturę pomieszczenia, to nie trzeba jej poprawiać we wszystkich
pomieszczeniach sąsiadujących, gdyż zrobi to program.

!

Ważna podpowiedź: Wewnętrzne stropy i podłogi należy traktować jako
elementy wspólne. Wprowadzenie do pomieszczenia elementu jako strop a
następnie wprowadzenie do sąsiadującego powyżej pomieszczenia podłogi
spowoduje podwójne wprowadzenie elementu, co spowoduje błędne wyniki
zapotrzebowania ciepła oraz dodatkowej mocy cieplnej w przypadku przerw w
działaniu instalacjo c.o.

!

Bardzo sensowne jest użycie tutaj kolumny Pomds (pomieszczenie po drugiej
stronie)! Funkcja ta wprowadzi automatycznie strop wewnętrzny jednego
pomieszczenia jako podłogę do drugiego pomieszczenia sąsiadującego.
Pozostałe zalety funkcji Pomds w plikach pomocy.
Istnieje również możliwość zadeklarowania po drugiej stronie przegrody
wewnętrznej określonego typu pomieszczenia ogrzewanego/nieogrzewanego. Typy
tych pomieszczeń są wprowadzane na podstawie wytycznych normatywnych.
„Okna” i „drzwi” w pomieszczeniu można wprowadzić na dwa sposoby.
Użytkownik może je wpisać jako samodzielne przegrody, pamiętając o odjęciu
powierzchni „okna”/„drzwi” od powierzchni ściany (w kolumnie „Azobl”), albo deklarując
użycie „okna”/„drzwi” jako podprzegrody. Można również określić ilość okien/drzwi
występujących w danej przegrodzie macierzystej. Deklarowanie podprzegród zwalnia
Użytkownika z przypisywania w tabeli pomieszczenia orientacji oknom i drzwiom
zewnętrznym oraz przeliczania powierzchni przegród, w których występują okna lub
(i) drzwi. Program automatycznie oblicza jej powierzchnię, a wynik podawany jest
w kolumnie „Azobl”. Orientacja okien/drzwi względem stron świata jest taka sama jak
przegrody, do której należą.
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”Okno”/”drzwi” można zadeklarować jako podprzegrodę na trzy sposoby:
- wprowadzając „okno”/„drzwi” w drzewie struktury budynku tj. przechodząc na
przegrodę, w której Użytkownik chce wprowadzić „okno” lub „drzwi” i klikając na
ikonę

.

- wprowadzając „okno”/”drzwi” jako osobną przegrodę w tabeli pomieszczenia,
a następnie przez kliknięcie na prawy klawisz myszy i wybieranie polecenia
„Przegroda → Podprzegroda”. Wówczas program przypisze „okno”/„drzwi” do tej
przegrody, która w tabeli znajdzie się w wierszu powyżej zadeklarowanego
„okna”/„drzwi”.

- w tabeli przegród w pomieszczeniu korzystając z polecenia dostępnego w menu
podręcznym „Dodaj podprzegrodę w miejscu kursora Ctrl+Ins”. Wówczas może
wpisać nazwę podprzegrody lub wybrać w wyświetlonym oknie spośród
zdefiniowanych w „Definicjach przegród” okien i drzwi tę, którą chce wstawić
jako podprzegrodę. Wybranie takiego polecenia powoduje przypisuje okna/drzwi
do przegrody znajdującej się w tabeli przegród powyżej wprowadzanej
podprzegrody.
!

Nie ma możliwości wstawienia podprzegrody do przegród kontaktujących się
z gruntem.
Pola, które dodatkowo muszą zostać uzupełnione dla obliczeń sezonowego
zapotrzebowania na ciepło, są opisane w rozdziale 4.5.
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2.7. Deklaracja przynależności do mieszkań
Deklarację przynależności pomieszczenia do mieszkań Użytkownik musi
przeprowadzić stopniowo tzn. najpierw wprowadzić kondygnację, na kondygnacji
wprowadzić mieszkania (jedno lub więcej), a następnie w mieszkaniach
pomieszczenia.
Pomieszczenie zostaje przypisane do mieszkania w momencie jego utworzenia.
Chcąc zmienić przynależność pomieszczenia do mieszkania, należy zaznaczyć
polecenie „kopiuj” lub „przenieś” dostępne podczas przeciągania pomieszczenia
z jednego mieszkania do innego za pomocą myszki.
Wprowadzanie struktury budynku jest szczegółowo opisane w rozdziale 2.6.1.
Obliczenia bilansu powietrza wentylacyjnego w obrębie mieszkania zostały omówione
w Dodatek B. zastosowane normy i metody obliczeń.

2.8. Deklaracja przynależności do stref cieplnych
Aby prawidłowo przeprowadzić obliczenia sezonowego zapotrzebowania na
ciepło należy zadeklarować w budynku strefę/strefy cieplne.
Do strefy cieplnej może należeć całe mieszkanie, kilka pomieszczeń
w mieszkaniu, grupa pomieszczeń w budynku. Jako strefę cieplną traktuje się strefę,
w której wartości temperatury obliczeniowej nie różnią się więcej niż 4K i przewiduje
się, że stosunek zysków do strat różni się mniej niż 0,4 (np. między południową
i północną strefą), drzwi między strefami są otwarte lub jedna strefa jest na tyle mała,
że całkowite zapotrzebowanie na energię nie zmieni się więcej niż o 5% na wskutek
przyłączenia jej do przyległej większej strefy.
Najczęściej, przy pominięciu odmiennej temperatury łazienki, można mieszkanie
potraktować jako jedną strefę cieplną. W takiej sytuacji program może obliczyć
jednocześnie bilans powietrza wentylacyjnego i sezonowe zapotrzebowanie na ciepło
dla mieszkania.

2.8.1. Wprowadzanie danych stref cieplnych
Po wybraniu w „Danych ogólnych” opcji obliczeń „Dokonuj obliczeń sezonowego
zapotrzebowania na ciepło” jako dodatkowa pozycja danych projektu pojawia się ikona
„Przypisanie do stref cieplnych”. Przez kliknięcie na tę pozycję, w dolnym oknie
pokazują się wywołane automatycznie przez program strefy cieplne nazwane
„Nieogrzewane” i „Nieprzypisane”.
Do strefy „Nieogrzewane” są przypisywane wszystkie pomieszczenia, którym nie
narzucono temperatury. Strefa cieplna „Nieprzypisane” służy jako „przechowalnia” dla
zdefiniowanych w „Strukturze budynku” pomieszczeń z przypisaną automatycznie
strefą cieplną „Spoza stref”.
Nową strefę cieplną można wprowadzić za pomocą ikony

lub wybierając

z rozwijanego menu
polecenie „Dodaj strefę cieplną” lub „Dodaj strefę cieplną
w miejscu zaznaczenia”. To samo polecenie można wywołać za pomocą klawiszy
odpowiednio F7 lub Ins lub też polecenia spod prawego klawisza myszy.
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Program nadaje strefom cieplnym nazwy – kolejne litery alfabetu – „A”, „B”, „C”
itd. Użytkownik może samodzielnie nadać im nazwy korzystając z „Wzorca nazw”
w „Danych ogólnych”– więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 4.3.2.

Klikając na wprowadzoną strefę cieplną Użytkownik wywoła okno edycji strefy.

Ważne jest, aby Użytkownik zdefiniował wcześniej pomieszczenia w „Strukturze
budynku”, gdyż wtedy w oknie edycji stref cieplnych pokażą się wszystkie niezbędne
pola do obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło.
W polu „Nazwa” Użytkownik może wprowadzić swoją własną nazwę strefy
cieplnej oraz komentarz do niej w polu „Komentarz”.
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Pole „dsz” – grubość ścian zewnętrznych
Jeżeli ściany zewnętrzne zostały zadeklarowane jako warstwowe, oraz zostały
użyte w pomieszczeniach należących do strefy cieplnej, pole to zostanie
uzupełnione automatycznie na podstawie tych danych. Jeżeli Użytkownik zdefiniuje
przegrodę o narzuconym współczynniku „U” musi tę wartość uzupełniać
samodzielnie. Program daje możliwość przełączania pomiędzy trybami obliczeń za
pomocą ikonek:
dla obliczeń automatycznych oraz
narzuconych przez Użytkownika.

dla obliczeń

Pole „Opg” – obwód podłogi na gruncie
Użytkownik musi tę wartość określić dla każdej strefy cieplnej. Jeżeli
w projekcie występuje kilka stref cieplnych lub (i) strefa nieogrzewana to należy
obwód podłogi na gruncie pomniejszyć o długość ścian na granicy stref lub (i) na
granicy stref i przestrzeni nieogrzewanej.
Pole „B” – wymiar charakterystyczny podłogi
Jest obliczany przez program automatycznie. Jest to pole nieedycyjne.
Pole „nin” – krotność wymian zewnętrznego powietrza napływającego
Należy tutaj podać krotność wymian napływającego powietrza zewnętrznego
dla danej strefy cieplnej. Domyślną wartością minimalną jest nmin = 0,5 1/h.
W budynkach wyposażonych w wentylację regulowaną według własnych potrzeb,
w wysokich
pomieszczeniach
oraz
w budynkach
z długimi
przerwami
w użytkowaniu wymagana krotność wymian może być niższa. Ta krotność nie
uwzględnia powietrza napływającego na wskutek nieszczelności i Użytkownik
w zależności od szczelności budynku może ją uwzględnić i dodać do minimalnej
wymaganej krotności. Wygodniej jest wtedy podać ilość powietrza wentylacyjnego
3
w m /h w polu „Vin”.
Jeżeli część powietrza wentylacyjnego przedostaje się do lub z innej strefy, należy
w tabeli określić kierunek przepływu powietrza w kolumnie „Dokąd (Skąd)” oraz
strumień powietrza w kolumnie „V”. Na tej podstawie program automatycznie obliczy
strumień powietrza wentylacyjnego wypływającego ze strefy w polach „Krotność
wymian zewnętrznego powietrza wypływającego”, oraz „Strumień zewnętrznego
powietrza wypływającego”.
Jeżeli Użytkownik zadeklaruje strumień powietrza wentylacyjnego
przepływającego pomiędzy strefami jako krotność wymian „n” 1/h, wówczas
w kolumnie „Względem czego krotność” może wybrać strefę cieplną, względem której
krotność przepływającego powietrza będzie obliczana.
W dole tabelki znajdują się wybrane wyniki obliczeń dla strefy cieplnej:
3
- Vs – kubatura wszystkich pomieszczeń w strefie, m ,
0
- tśr – średnia temperatura pomieszczeń strefy, C,
- Qi/ Φi – całkowite wewnętrzne zyski ciepła w strefie, W.
Po zdefiniowaniu stref cieplnych, można zadeklarować przynależność
pomieszczenia do wybranej strefy cieplnej. W tym celu pomieszczenia, które były
automatycznie przypisane do strefy „Nieprzypisane” należy zaznaczyć i przeciągnąć
(przytrzymując prawy klawisz myszy) do wybranej strefy cieplnej.
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Dostępne czynności w drzewiastej strukturze stref cieplnych
W menu podręcznym (wywołanym prawym klawiszem myszki):
- Dodaj strefę cieplną, F7 – dodaje nową strefę cieplną na końcu listy,
- Dodaj strefę cieplną w miejscu zaznaczenia, Ins – dodaje strefę cieplną
w miejscu zaznaczonym kursorem,
- Usuń strefę cieplną, (strefy cieplne), Ctrl+Del – usunięcie strefy cieplnej, na
której znajduje się kursor lub wszystkich zaznaczonych stref,
- Dodaj przypisanie pomieszczenia (pomieszczeń), Ctrl+F7 – powoduje
wywołanie okna wyboru pomieszczeń, które nie zostały przypisane do żadnej
strefy cieplnej. Pomieszczenia takie znajdują się w miejscu „Nieprzypisane”,
- Znajdź element w drzewie, liście błędów – kliknięcie na to polecenie powoduje
odnalezienie zaznaczonej strefy w drzewie/liście błędów,
Klawiatura:
- Shift+<strzałki> – zaznaczanie kolejnych stref,
- Ctrl+<strzałki> – zaznaczanie wybranych stref,
- Ctrl+Del – usunięcie strefy cieplnej lub wszystkich zaznaczonych, na których
znajduje się kursor.
Myszka:
- Kliknięcie prawym klawiszem myszy na strefę – wywołanie podręcznego menu,
- Kliknięcie lewym klawiszem myszy na strefę – wywołanie okna edycji strefy
cieplnej,
- Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy na strefę cieplną – rozwinięcie
strefy do widoku listy pomieszczeń.
- Pojedyncze kliknięcie na ikonę
przy nazwie strefy – rozwinięcie wybranej
strefy cieplnej do widoku listy pomieszczeń.
Dostępne czynności w widoku listy pomieszczeń
W menu podręcznym (wywołanym prawym klawiszem myszki):
- Dodaj przypisanie pomieszczenia, (pomieszczeń), F7 – wywołuje okno wyboru
pomieszczeń, które nie zostały przypisane do żadnej strefy cieplnej,
- Dodaj przypisanie pomieszczenia (pomieszczeń), w miejscu zaznaczenia, Ins –
wywołuje okno wyboru pomieszczeń, które nie zostały przypisane do żadnej
strefy cieplnej. Wybrane z listy pomieszczenie można przypisać do wybranej
stefy cieplnej, w miejscu zaznaczonym kursorem,
- Usuń przypisanie pomieszczenia (pomieszczeń), Ctrl+Del – powoduje usunięcie
przypisania pomieszczenia do strefy cieplnej, a tym samym wprowadzenie go do
miejsca „Nieprzypisane”
- Znajdź element w drzewie, liście błędów – kliknięcie na to polecenie powoduje
odnalezienie zaznaczonego pomieszczenia w drzewie/liście błędów,
- Odszukaj pomieszczenie w Instal-therm – zaznaczenie polecenia powoduje
przejście do Instal-therm a następnie odszukanie pomieszczenia w strukturze
budynku. Warunkiem pozytywnego przeprowadzenia polecenia jest otwarcie
w obu aplikacjach tego samego pliku.
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Klawiatura:
- Shift+<strzałki> – zaznaczanie kolejnych pomieszczeń,
- Ctrl+<strzałki> – zaznaczanie wybranych pomieszczeń,
- Ctrl+Del – usunięcie zaznaczonego pomieszczenia (pomieszczeń).
Myszka:
- Kliknięcie prawym klawiszem myszy na pomieszczenie – wywołanie
podręcznego menu dla pomieszczeń, które znajdują się w strefie cieplnej,

2.9. Dobór grzejników i rozdział strat ciepła
Program Instal-OZC pozwala na dowolny podział zapotrzebowania ciepła
pomieszczenia pomiędzy różne sposoby ogrzewania z możliwością dobrania
grzejników różnych typów w jednym pomieszczeniu. Możliwe jest zadeklarowanie
w pomieszczeniu ogrzewania podłogowego lub innego odbiornika energii cieplnej.
Program nie wykonuje obliczeń ogrzewania podłogowego, ale umożliwia wpisanie
wydajności pętli ogrzewania podłogowego, obliczonej programem Instal-therm lub
innym programem.
Rozdział ciepła pomiędzy różne sposoby ogrzewania oraz/lub do innych
pomieszczeń jest dostępny w pozycji projektu „Struktura budynku” w oknie edycji
pomieszczenia na zakładce „Dane ogrzewania”. Po obliczeniu lub zadaniu strat ciepła
w pomieszczeniu, program może dobrać w nim grzejniki.
Jest to dobór wstępny, nie uwzględniający rzeczywistych wychłodzeń wody
w działkach. Wychłodzenia te program uwzględnia szacunkowo, wykorzystując
mnożnik zależny od ilości kondygnacji. Dlatego grzejniki dobrane programem InstalOZC mogą się różnić od grzejników dobranych programem Instal-therm. Z tego
powodu zaleca się przeprowadzenie dokładnych obliczeń instalacji grzewczej
w programie Instal-therm.

W polu „Qwym/„Φwym” jest wyświetlona strata ciepła pomieszczenia, jaka
powinna być pokryta przez odbiorniki ciepła.

41

Skrócony opis etapów tworzenia typowych projektów
!

Strata ciepła do pokrycia przez ogrzewanie „Qwym/Φwym” to całkowite
zredukowane straty ciepła pomieszczenia (wymagana wartość zapotrzebowania
na ciepło) powiększone lub pomniejszone o straty ciepła rozdzielone do/z
sąsiadującego pomieszczenia w przypadku zadeklarowania jego rozdziału.
Pomieszczenie może być ogrzewane grzejnikami konwekcyjnymi, ogrzewaniem
płaszczyznowym, elementami o narzuconym oporze lub innymi sposobami
ogrzewania. W zależności od tego, jak ogrzewanie ma być realizowane
w pomieszczeniu, tak Użytkownik wypełnia tabelę znajdującą się po prawej stronie
okna. Program domyślnie przypisuje rozdział ciepła pomiędzy grzejniki konwekcyjne
a ogrzewanie płaszczyznowe jako „Automatycznie” tzn. zapotrzebowanie na ciepło
pomieszczenia będzie całkowicie pokrywane przez grzejniki konwekcyjne. Jeżeli
natomiast projekt będzie wczytany z programu Instal-therm i tam rozdział ciepła
pomiędzy grzejniki i ogrzewanie podłogowe będzie również „Automatyczny”, to po
wczytaniu projektu do Instal-OZC priorytet będzie dotyczył ogrzewania podłogowego.
To oznacza, że „Qwym”/”Φwym” pomieszczenia będzie pokrywane przez ogrzewanie
podłogowe w zakresie obliczonym w programie Instal-therm.
Jeżeli Użytkownik przewiduje występowanie w pomieszczeniu innych sposobów
ogrzewania, może określić ich moc w tabeli jako wartość w [W] w kolumnie „Q”/„Φ” lub
jako % zapotrzebowania na ciepło pomieszczenia w kolumnie „%Q” / „%Φ”.
W rezultacie zmieni się wymagana moc grzejników konwekcyjnych w pomieszczeniu,
ponieważ straty ciepła będą pokrywane przez różne sposoby ogrzewania. Suma
poszczególnych mocy grzejnych odbiorników ciepła powinna odpowiadać wartości
„Qwym”/ „Φwym”.
W przypadku zadeklarowania pokrycia strat ciepła w 100% przez rozdział
z sąsiedniego pomieszczenia potrzebna moc grzejników będzie wynosiła 0 [W].
Należy podkreślić, że Użytkownik może określić rozdział ciepła jedynie dla
pomieszczenia, które jest biorcą. Oznacza to, że rozdział ciepła jest określany dla
kierunku pobierania ciepła „Skąd” a nie „Dokąd”.
Dla pomieszczenia, które jest dawcą ciepła, wartość „Qwym”/ „Φwym” jest
automatycznie zwiększone o zadeklarowaną, przekazywaną do biorcy, wartość
strumienia ciepła, a pole do edycji rozdziału ciepła jest niedostępne.

!

Rozdział ciepła może być deklarowany w pomieszczeniu, które jest biorcą ciepła
od sąsiadujących pomieszczeń. Dla takiego pomieszczenia „Qwym/Φwym”
będzie pomniejszone o wartość mocy cieplnej pobranej z innego pomieszczenia.
Po wpisaniu wartości strumienia ciepła w polu „Qrozdz”/„Φrozdz” – „Moc rozdziału
ciepła z innych pomieszczeń” jest wyświetlana zakładka „Rozdział ciepła”. Użytkownik
może tutaj określić sposób rozdziału ciepła z rozwijalnej listy, a w tabeli wybrać
pomieszczenie sąsiadujące (dawcę) oraz wartość strumienia ciepła pokrywającego
częściowo lub całkowicie zadeklarowaną moc rozdziału ciepła z innych pomieszczeń.
Moc rozdziału ciepła z innego pomieszczenia można podawać w [W] lub jako jego
udział w [%] w wartości zredukowanych strat ciepła Qwym/Φwym. W okienku „Sposób
rozdziału ciepła” Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości:
- Ręczny – umożliwia samodzielne określenie zarówno pomieszczeń, jak również
procent ich udziału w pokryciu strat.
- Półautomatyczny – pozwala na samodzielne określenie pomieszczeń, które
pokryją straty ciepła wybranego pomieszczenia, natomiast procent udziału tych
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pomieszczeń w rozdziale ciepła zostanie obliczony proporcjonalnie do wartości
całkowitych, zredukowanych strat ciepła pomieszczenia.
- Automatyczny – program sam decyduje, jakie pomieszczenia i w jakim stopniu
pokryją straty ciepła aktualnego pomieszczenia. Wybierane są wszystkie
ogrzewane
pomieszczenia,
sąsiadujące
z danym
pomieszczeniem,
o zadeklarowanych w przegrodach sąsiadujących drzwiach wewnętrznych.
Straty są rozdzielane proporcjonalnie do wartości całkowitych, zredukowanych
strat ciepła danego pomieszczenia. Taki sposób rozdziału wymaga jednak
określenia wszystkich przegród – nie tylko chłodzących pomiędzy
pomieszczeniami, ale również niechłodzących, aby program mógł
automatycznie wybrać pomieszczenia do rozdziału.
Rozdział ciepła będzie poprawnie zadeklarowany, jeżeli suma rozdzielonej mocy
cieplnej z innych pomieszczeń wyświetlona w tabeli zakładki „Rozdział ciepła” będzie
równa zadeklarowanej wartości w polu „Qrozdz/„Φrozdz”.
Na zakładce „Dane doboru grzejników” Użytkownik uzupełnia tabelę doboru
grzejnika, określając kolejno jego typ z rozwijalnej listy wczytanych katalogów,
wielkość, pod którym oknem ma się znajdować, symbol, wymaganą moc podaną
w watach lub odpowiednio w procentach wartości „Qwym” / „Φwym” pomieszczenia,
dodatek do mocy grzejnika (Tutaj dodatkowo Użytkownik ma możliwość uzupełnienia
danych grzejnika o dane dotyczące jego usytuowania w pomieszczeniu, osłonięcia
i sposobu podłączenia do instalacji przez użycie przycisku
.) oraz korzystając
z przycisku
można zadeklarować wymagania dotyczące wysokości, szerokości
i głębokości grzejnika. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 4.3.4..
Poszczególne grzejniki mogą mieć zapisany w katalogu różny status dostępności
tj. dostępny w magazynie lub na zamówienie. Dlatego w „Danych ogólnych” / „Dane
doboru grzejników” należy dla wybranego typu grzejnika określić opcję dostępności.
Zaznaczenie pola „Dobieraj tylko dostępne na magazynie” oznacza, że grzejnik
należący do wybranego typu można będzie zamówić spośród występujących zawsze
w podstawowym asortymencie, dostępnym w magazynie. Odznaczenie pola oznacza,
że grzejnik wybranego typu może być dostępny na zamówienie.
Użytkownik może również skorzystać z domyślnego typu grzejnika określonego
w „Danych ogólnych” / „Dane doboru grzejników”. Jeżeli Użytkownik tam uzupełnił
dane dotyczące usytuowania grzejnika w pomieszczeniu, sposobu podłączenia,
sposobu osłonięcia oraz wymagania dotyczące wymiarów w „Danych ogólnych” /
„Dane
doboru
grzejników”
–
nie
musi
ich
uzupełniać
w „Struktura
budynku” / „Pomieszczenie” / „Dane doboru grzejników”.
Dla tak określonych grzejników w tabeli poniżej są wyświetlone wyniki doboru.
Należą do nich: symbol grzejnika, temperatura w pomieszczeniu, wymagana moc
grzejników w pomieszczeniu, moc dobranego grzejnika, moc katalogowa grzejnika,
przepływ czynnika grzewczego, temperatura zasilania, temperatura powrotu, dobrany
typ grzejnika, wielkość grzejnika, jego wymiary oraz średnie dopasowanie mocy
grzejnej dobranego grzejnika. Jeżeli grzejnik nie zostanie dobrany, w liście błędów
zostanie wyświetlony komunikat informujący o niedobraniu grzejnika. Najczęściej,
przyczyną niedobrania jest za mała wydajność grzejnika w stosunku do
„Qwym”/„Φwym” lub zadeklarowane ograniczenia wymiarów grzejnika.
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Grzejniki mogą być dobierane z uwzględnieniem współczynników korygujących
wymaganą moc cieplną. Współczynniki te uwzględniają wpływ wychłodzenia
w działkach, usytuowania grzejnika, jego osłony, zamontowania zaworu
termostatycznego oraz sposobu podłączenia. W celu włączenia korekty przepływów
należy w „Dane ogólne” / ”Dane doboru grzejników” zaznaczyć opcje „Koryguj
przepływy”. Ograniczenie korekty przepływów przy doborze grzejników jest
realizowane poprzez zadeklarowanie wartości minimalnego wychłodzenia medium w
grzejniku. Więcej informacji na temat doboru grzejników zawiera Dodatek B.
zastosowane normy i metody obliczeń.
!

Grzejniki dobrane w programie Instal-OZC nie są importowane do programu
Instal-therm i dlatego musza zostać ponownie dobrane,

2.10. Przegląd i wydruk wyników obliczeń
W trakcie edycji program automatycznie uaktualnia obliczenia. Wyniki dla
aktualnie edytowanej przegrody lub pomieszczenia wyświetlane są w dolnej części
ekranu, pod tabelą edycji. Jeżeli Użytkownik wybrał ręczny tryb obliczeń, może
lub za klawisza funkcyjnego F12.
przeliczyć projekt korzystając z przycisku
Sumaryczne wyniki obliczeń są prezentowane w ostatniej pozycji danych projektu
„Wyniki obliczeń”. Po kliknięciu na ikonę
dostępne typy wyników obliczeń są
przedstawione w drzewiastej strukturze, w której można wybrać interesującą tabelę lub
zestawienie. Wybrana tabela ukaże się w prawej części ekranu. Wyniki obliczeń
można wydrukować lub zapisać w arkuszu MS Excel. Funkcje te dostępne są
w podręcznym menu lub przez skorzystanie z przycisku
zawsze odbywa się za pośrednictwem ekranu podglądu wydruku.

. Wydruk

Wydruk wyników obliczeń
Aby przejść do okienka „Podgląd wydruku”, należy kliknąć przycisk w pasku
narzędzi symbolizujący drukarkę
albo wybrać polecenie z menu >>„Plik /
Drukuj...” (Ctr+P) << lub wywołać analogiczne polecenie z menu podręcznego.
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Okno „Podglądu wydruku” podzielone jest na dwie części: podgląd strony druku
oraz panel z ustawieniami wydruku.
W ustawieniach wydruku Użytkownik ma możliwość m.in. podglądu wybranej
strony, powiększenia i pomniejszenia podglądu, wybrania formatu podglądu wydruku
spośród następujących możliwości: „Pokaż całą stronę”, „Powiększ do szerokości
strony”, „Powiększ do zakresu marginesów”.
Program umożliwia również ustalenie zakresu drukowanych stron), schematu
wydruku (zestawu drukowanych pól) oraz stylu wydruku.
Na zakładce „Styl” Użytkownik ma wybór koloru liter, tła, linii, rodzaju czcionki,
wielkości liter używanych podczas tworzenia wydruku. Wybrany styl można dowolnie
edytować i zapisywać pod zmienioną nazwą.
Użytkownik w zależności od tego, jaki chce mieć zestaw danych na wydruku,
może wybrać zakres wydruku. Do wybrania zakresu wydruku służy zakładka
„Schemat”.
Przed wykonaniem wydruku warto na podglądzie sprawdzić, czy szerokość
papieru jest wystarczająca do wydruku tabel. Jeśli nie, należy nieco zmniejszyć
marginesy (na zakładce „Wydruk”), bądź też zmniejszyć rozmiar czcionki wybierając
zakładkę „Styl”.
Wydruk pełny z reguły zajmuje wiele stron. Zawiera on wszystkie dane oraz
wyniki.
Szczegółowy opis okna „Podgląd wydruku” znajduje się w rozdziale 7.
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3. PROJEKT I JEGO DANE
3.1. Ogólna informacja o strukturze danych projektu
Podstawową strukturą, na której operuje program Instal-OZC, jest projekt,
zapisywany w jednym pliku na dysku. Pliki projektów mają rozszerzenie ”.isb”, a kopie
zapasowe wcześniejszych wersji - „~IB”. Plik może zawierać tylko dane
wykorzystywane przez program do obliczeń cieplnych budynku lub również dane
instalacji, jest wówczas wykorzystywany także przez Instal-therm. Plik może zostać
stworzony w programie Instal-therm i zawierać stworzone graficznie rzuty kondygnacji,
a następnie wykorzystany w Instal-OZC do dalszej pracy.
Dane projektu w najbardziej rozbudowanym przypadku składają się z:
- informacji opisowych o projekcie,
- danych ogólnych instalacji,
- danych ogólnych budynku,
- tabelarycznej informacji o definicji (warstwach) zastosowanych przegród,
- danych o graficznie wprowadzonych elementach budynku,
- danych o tabelarycznie wprowadzonych elementach budynku,
- danych o graficznie wprowadzonych elementach instalacji,
- danych o tabelarycznie wprowadzonych elementach instalacji (grzejnikach),
- opcji obliczeń,
- wyników obliczeń cieplnych budynku,
- wyników obliczeń instalacji,
- komunikatów ostatnio wykonanej diagnostyki lub obliczeń, dla każdego
z programów,
- ustawień konfiguracji elementów (wyglądu na rysunkach),
- informacji o użytych katalogach.
W przypadku zamiaru wykorzystania w jednym projekcie obu aplikacji: Instal-OZC
i Instal-therm, zaleca się pracę na jednym, wspólnym dla obu aplikacji pliku.
Gwarantuje to stałą aktualizację danych i wyników wprowadzonych przez drugą
aplikację.
Na uwagę zasługuje możliwość wykonywana obliczeń cieplnych budynku na
danych graficznych, powstałych z rzutów kondygnacji utworzonych w Instal-therm lub
zaimportowanych z plików DWG/DXF. Dane te mogą stanowić równocześnie podkład
dla rzutów instalacji.

3.2. Dane budynku i ich struktura
3.2.1. Ogólna informacja o strukturze danych budynku
Budynek jako obiekt podlegający w programie Instal-OZC obliczeniom cieplnym
składa się z następujących obiektów:
- definicji przegród, określających ich przeznaczenie, kierunek przepływu ciepła
oraz liczbę i charakter warstw tworzących daną przegrodę,
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- przegród, jako elementów ograniczających pomieszczenia, mających określone
wymiary i orientację oraz współczynnik „U” (lub opór cieplny „R”) przez podanie
wartości wprost lub przypisanie do jednej z definicji przegrody,
- pomieszczeń – ograniczonych przegrodami przestrzeni ogrzewanych lub
nieogrzewanych,
- mieszkań, grupujących pomieszczenia o wspólnym systemie wentylacji,
- stref cieplnych, grupujących pomieszczenia, dla których można łącznie
zbilansować straty i zyski ciepła do obliczeń sezonowego zapotrzebowania na
ciepło,
- kondygnacji, grupujących pomieszczenia o tej samej rzędnej podłogi.
Nie ma konieczności wykorzystywania definicji przegród do obliczeń tylko strat
ciepła. Tutaj wystarczające jest określenie przy każdej przegrodzie chłodzącej
(w opisie pomieszczenia) jej wartości „U” lub oporu cieplnego „R”, sposób ten jednak
bardzo utrudnia wykonywanie obliczeń dla różnych wariantów. Możliwe też jest
korzystanie z definicji przegród podających tylko nazwę i typ przegrody oraz jej
wartość „U” lub oporu cieplnego – ten sposób praktycznie najlepiej nadaje się dla
okien.
Jednak do obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło niezbędne są dane
2
o pojemności cieplnej na 1 m przegrody, które program jest w stanie wyliczyć jedynie
na podstawie znajomości warstw.

3.2.2. Dane tabelaryczne i dane graficzne
Mianem danych tabelarycznych określamy dane wprowadzone w edytorze
programu Instal-OZC, który pracuje wyłącznie na tabelach danych, oraz niektóre dane
wprowadzane nie poprzez rysunek w Instal-therm. Dane graficzne zaś są to dane
wprowadzone w postaci rysunków (rzutów kondygnacji) w edytorze graficznym
programu Instal-therm, które są po wczytaniu do Instal-OZC interpretowane w formie
tabel, jednak w dużym zakresie możliwość ich modyfikacji w tabelach jest
zablokowana – można to zrobić jedynie w edytorze graficznym.
W takim ujęciu wymienione wyżej dane budynku można zakwalifikować
następująco:
- definicje przegród są wprowadzane wyłącznie tabelarycznie. Można jednak po
ich zdefiniowaniu zapisać plik, wczytać go do Instal-therm i w edytorze
graficznym przypisać przegrodom tworzącym rzut kondygnacji definicje
określające ich konstrukcje i wartości „U”
- przegrody mogą być zarówno graficzne, jak i tabelaryczne,
- pomieszczenia mogą być wprowadzone zarówno graficznie, jak i tabelarycznie.
Pomieszczenie graficzne powstaje na rzucie przez narysowanie zamkniętej
struktury przegród graficznych. Od góry i z dołu można je zamknąć przegrodami
– stropami – zarówno graficznymi, jak i tabelarycznymi (dopisanymi w tabelach
Instal-OZC). Pomieszczenia tabelaryczne definiowane są wyłącznie przez
przegrody tabelaryczne.
- mieszkania i strefy cieplne, jako umowne grupy pomieszczeń, nie podlegają
niniejszej kwalifikacji. Można je w uproszczeniu uznać za obiekty tabelaryczne,
ponieważ przypisania pomieszczeń do mieszkań i stref cieplnych dokonujemy
w edytorze Instal-OZC.
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- kondygnacje mogą być zarówno graficzne (odpowiadają im arkusze rzutów
w Instal-therm), jak i tabelaryczne. Kondygnacja graficzna może zawierać
(dopisane w Instal-OZC) pomieszczenia tabelaryczne, jednak zaciemnia to
strukturę danych i powinno być stosowane wyłącznie w razie braku innych
możliwości (np. strata ciepła do nieogrzewanego pomieszczenia należącego do
przyległego budynku, nieopisanego graficznie, którego temperaturę chcemy
wyznaczyć z bilansu). Kondygnacja tabelaryczna zawiera oczywiście tylko
pomieszczenia tabelaryczne, przykładem może być piwnica, dla której nie
tworzymy arkusza rzutu.
Niezależnie od charakteru kondygnacji, całościowa informacja o pionowej
strukturze budynku (rzędnych i wysokościach kondygnacji, grubości stropów)
wprowadzana jest wyłącznie w sposób tabelaryczny, ujednolicony i dostępny w obu
aplikacjach.
Ponadto, ponieważ w programie Instal-OZC istnieje możliwość doboru grzejników,
należy zaznaczyć, iż grzejniki te mają status tabelarycznych, to znaczy nie są widziane
przez edytor graficzny Instal-therm i nie wchodzą do obliczeń hydraulicznych instalacji.
Przewiduje się, że ta opcja ulegnie zmianie i grzejniki dobrane wstępnie w Instal-OZC
po wczytaniu do programu Instal-therm będą służyły do projektowania instalacji
grzewczej w budynku. Dobór grzejników w Instal-OZC ma charakter orientacyjny
i służy rozplanowaniu umieszczenia grzejników graficznych na rzutach.

3.3. Pokrycie strat ciepła pomieszczeń
Obliczona przez program projektowa moc cieplna pomieszczenia Q/Φ, zanim
zostanie wykorzystana do doboru grzejników, podlega jeszcze następującym
operacjom:
- jeżeli w pomieszczeniu występują przegrody zadeklarowane jako ogrzewane
(podłogi i ściany grzejne), projektowe straty ciepła przez te przegrody są
odejmowane od projektowej straty ciepła Q/Φ, tworząc tzw. projektową
zredukowaną stratę ciepła Qzred/Φzred,
- jeżeli pomieszczenie bierze udział w rozdziale strat ciepła, część Qzred/Φzred
może być przypisana do innego pomieszczenia, lub przeciwnie, część
Qzred/Φzred innego pomieszczenia może być przypisana do danego
pomieszczenia, w ten sposób uzyskuje się wartość wymaganej mocy cieplnej
wszystkich grzejników w pomieszczeniu Qwym/Φwym.
Wymagana moc grzejników Qwym/Φwym pokrywana jest przez:
- grzejniki konwekcyjne (dobierane przez Instal-OZC lub Instal-therm),
- grzejniki płaszczyznowe (dobierane przez Instal-therm, w Instal-OZC możliwa
jedynie deklaracja wydajności),
- odbiorniki o narzuconym oporze hydraulicznym (np. terminale systemów
klimatyzacyjnych) – nie dobierane przez żaden z programów, lecz widoczne w
schemacie instalacji obliczanej przez Instal-therm i wykazywane w końcowym
bilansie ciepła dostarczanego przez tę instalację,
- inne grzejniki lub systemy ogrzewania (np. istniejąca klimatyzacja lub
ogrzewanie) – nie należące do obliczanej instalacji i nie wykazywane w bilansie
końcowym.
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Q

Rozdział z innych
pomieszczeń

Odjęcie strat przez
przegrody ogrzewane

Qzred

Rozdział do innych
pomieszczeń

Qwym
Q (odbiorniki
o narzuconym oporze)

Q (grzejniki
konwekcyjne)

Q (ogrzewanie
płaszczyznowe)

Q (inne)
Pomieszczenie

Pokrycie strat ciepła

Elementy nie objęte
projektowaną instalacją
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4. EDYCJA DANYCH
4.1. Wstęp
W tym rozdziale zamieszczono podstawowe informacje o edytorze tabelarycznym
programu Instal-OZC. Kolejne podrozdziały zawierają opis elementów ekranu, trybów
pracy, zasad edycji wprowadzanych projektów i innych. Układ podrozdziałów ma
charakter raczej encyklopedyczny, a nie związany z rosnącą szczegółowością.
Natomiast następne rozdziały, dotyczące edycji danych projektu, opisują sposób
wykorzystania edytora do edycji poszczególnych etapów projektu.

4.2. Elementy ekranu
Program Instal-OZC jest programem wielo-dokumentowym, co oznacza, że
umożliwia pracę z wieloma plikami projektów jednocześnie. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w rozdziale 6.1.
Program jest pod względem edycyjnym zgodny z innymi aplikacjami systemu
Windows. Starano się zachować sposób obsługi poszczególnych elementów ekranu
oraz obowiązujące skróty klawiszowe.
Po uruchomieniu programu ukazuje się ekran – okno główne. Posiada on
następujące pola:
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Menu główne programu

Następne
Tytuł

Przycisk paska
narzędzi
Schowek
programu
Główny pasek
narzędzi

Chmurka
podpowiedzi

Okno dokumentu

Okno listy błędów
Pole informacyjne

Linia stanu

Do najważniejszych pól ekranu należą: tytuł, menu główne programu, główny
pasek narzędzi, schowek programu, linia stanu oraz chmurka podpowiedzi. W tytule
okna głównego z lewej strony znajduje się nazwa programu. Z prawej strony są
standardowe przyciski okienka Windows (Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij).
Chmurka podpowiedzi jest bardzo prostą odmianą systemu pomocy. Po
ustawieniu kursora myszki (nie naciskając żadnego klawisza) na danym elemencie
pojawi się chmurka z krótką informacją o przeznaczeniu danego elementu. Chmurki
pełnią jeszcze jedną funkcję: wyświetlają mniej ważne lub częściowe wyniki obliczeń.
Tak jest np. w oknie edycji przegród, gdzie chmurka podpowiedzi pokazuje poglądowy
wykres obrazujący spadek temperatury na poszczególnych warstwach przegrody. Dla
wyświetlenia takiej informacji należy ustawić kursor myszki na specjalnym polu:

.

Czasami chmurka nie będzie dostępna i wtedy pole straci kolor
. Sytuacja taka
wystąpi, gdy obliczenia zakończą się błędem, wprowadzane dane będą niepoprawne
lub po prostu pole podpowiedzi nie będzie dotyczyło aktualnej przegrody lub
pomieszczenia (np. wykres spadków temperatur nie będzie rysowany dla ściany przy
gruncie, dla przegrody o narzuconym U).
Zasadnicza praca z programem odbywa się w oknie dokumentu. Może być ich
wiele, jeżeli Użytkownik pracuje na wielu plikach (projektach) jednocześnie.
Użytkownik w oknie dokumentu wprowadza wszystkie dane projektu, a także wybiera
opcje obliczeń. Tutaj są wykonywane obliczenia cieplne dla budynku przedstawionego
w projekcie. Z prawej strony okna dokumentu znajdują się standardowe przyciski
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okienka Windows – „Minimalizuj”, „Przywróć w dół” oraz „Zamknij”. Korzystając
z przycisków można je zminimalizować, wstawić w obszar roboczy okna głównego lub
zamknąć.

4.2.1. Menu główne programu

Poniżej tytułu jest widoczne menu główne. Kliknięcie myszką na którąś z pozycji
menu powoduje wyświetlenie jego poleceń. Jeżeli w instrukcji znajduje się zapis np. >>
polecenie „Plik/ Zapisz jako…”<< oznacza to, że należy wybrać „Plik z widocznego
powyżej paska menu i następnie wybrać polecenie „Zapisz jako…”, które pokaże się
po rozwinięciu tego menu.
Pasek menu zawiera następujące elementy:
- Plik – otwieranie, zapisywanie, drukowanie, import, zakończenie pracy
z programem,
- Widok – pokazanie/ukrycie w oknie głównym okien pomocniczych takich jak
pasek narzędzi, schowek, pasek stanu,
- Narzędzia – opcje programu, edycja materiałów,
- Okno – funkcja wykorzystywana podczas pracy z wieloma dokumentami,
- Pomoc – dostęp do informacji pomocniczych oraz informacji o programie.
W nazwach poleceń menu głównego występują podkreślone pierwsze litery, co
oznacza, że niektóre polecenia można wywołać za pomocą kombinacji klawiszy Alt
+<podkreślona litera>. Natomiast w wybranej liście poleceń można je wywoływać
poprzez wybranie z klawiatury liter odpowiadającej podkreślonej w poleceniu. Jeżeli
obok polecenia są wyświetlane skróty klawiszowe, wywołuje się je korzystając z tego
skrótu.
Najpopularniejszym poleceniom przyporządkowano inne kombinacje klawiszy, niż
te wynikające z nazwy poleceń, np. dla drukowania jest: Ctrl+P:
Poniżej przedstawiono najważniejsze polecenia z menu głównego.
Menu „Plik”
- Nowy Ctrl+N – polecenie służy do tworzenia nowego pliku. Program umożliwia
pracę równocześnie z kilkoma plikami danych – zobacz rozdział 6.1.
- Otwórz Ctrl+O – polecenie służy do otwarcia pliku z danymi, który został
wcześniej zapisany na dysku,
- Ostatnio otwarte – z rozwijalnej listy Użytkownik może wybrać plik spośród
ostatnio otwartych i zapisanych,
- Zapisz Ctrl+S – polecenie powoduje zapisanie na dysku bieżących danych
w pliku o aktualnej nazwie. W przypadku, gdy dany plik jest zapisywany po raz
pierwszy wyświetlone zostaje okienko „Zapisz jako...”, w którym można plik
zapisać na wybranym dysku komputera pod wybraną nazwą,
- Zapisz jako ... – pozwala na zapisanie wybranego lub nowego pliku pod
wybraną nazwą oraz w określonym miejscu na dysku. Wybranie tego
polecenia pozwala na stworzenie kolejnej wersji zapisanego pod inną nazwą
pliku,
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- Importuj – polecenie to umożliwia import danych z wcześniejszych wersji
programu Instal-OZC. Omówienie importu plików z poprzednich wersji
programu jest dokładnie omówione w polskiej wersji instrukcji zobacz tutaj –
Dodatek E. Informacje dla Użytkowników przeliczających pliki z wersji 3,
- Drukuj Ctrl+P – polecenie służy do drukowania na drukarce wyników obliczeń.
Szczegółowy opis tej funkcji przedstawiono w rozdziale 7.
- Zamknij – poleceniem tym można zamknąć bieżący plik,
- Zakończ – wywołanie tego polecenia powoduje zamknięcie programu.
W przypadku, gdy wprowadzone zmiany nie zostały zachowane, pojawi się
komunikat z zapytaniem o zapisanie danych, a w przypadku pozytywnej
odpowiedzi okno umożliwiające ich zapisanie.
Menu „Widok”
Pozwala na pokazanie/ukrycie dodatkowych okien pomocniczych
zaznaczenie/odznaczenie odpowiedniego pola przy wybranym oknie:

przez

- Pasek narzędzi – okno z poleceniami głównego paska narzędzi.
- Schowki – okno zawierające komórki schowka.
- Pasek stanu – okno, w którym wyświetlane są bieżące informacje na temat
wykonywanych przez Użytkownika czynności.
Menu „Narzędzia”
- Opcje – wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okienka ustawień
programu. W tym okienku występują następujące zakładki:
Zakładka „Aplikacja”:
- „Pozwól edytować aliasy jednostek” – pozwala Użytkownikowi na
przemianowanie dowolnej jednostki na wybraną przez siebie nazwę i na
wykonywanie działań matematycznych (np. dodawanie) na tych jednostkach.
Jest to zaawansowana funkcja programu, opisana w rozdziale 6.3.
- „Pozwól edytować okna/drzwi z poziomu przegrody” – pozwala Użytkownikowi
na edycję danych okien/drzwi z poziomu przegrody. Wybór tego polecenia
powoduje, że Użytkownik znajdując się w „Strukturze budynku” oraz
zaznaczając wybraną przegrodę z oknem/drzwiami wywołuje w oknie edycji
przegrody tabelę z danymi okna/drzwi.
- „Wybór pomieszczeń w drzewie” – wybór tej funkcji powoduje wyświetlanie
pomieszczeń w postaci struktury drzewa w polach edycji pomieszczenia.
- „Wybór definicji przegród w drzewie” – wybór tej funkcji powoduje wyświetlanie
definicji przegród w strukturze drzewa w polach edycji pomieszczenia.
- „Wybór przegród w drzewie” – wybór tej funkcji powoduje wyświetlanie przegród
w postaci struktury drzewa w polach edycji pomieszczenia.
- „Używaj pliku „Samoczyt” dla nowych projektów” – zaznaczenie pola powoduje
wywołanie w nowootwieranych projektach predefiniowanych danych i opcji
obliczeń zawartych w pliku „Samoczyt”. Ustawienia tutaj zapisane mają
największy priorytet wśród zadeklarownych jako domyślne. Plik „Samoczyt”
można również samodzielnie stworzyć, wybierając funkcję „Nowy (Ctrl+N)”
i samodzielnie określając zawartość tego pliku poprzez jego edycję. Następnie
należy go zapisać pod nazwą „Samoczyt”.
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- „Autozapis” – zaznaczenie tego pola powoduje wybranie funkcji automatycznego
zapisu pliku. Można również zadeklarować w polu „Czas autozapisu [min.]”
czas, po jakim program zapisze bieżącą wersję projektu.
Zakładka „Domyślne wartości dla nowych projektów”:
- „Dokonuj obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło” – zaznaczenie tego
pola powoduje wybranie tej opcji obliczeń dla każdego nowo zakładanego
projektu.
- „Obliczaj wykroplenie wewnątrz przegród” – zaznaczenie tego pola powoduje
wybranie tej opcji obliczeń dla każdego nowo zakładanego projektu.
- „Pakiet norm” – w tym polu, z rozwijalnej listy Użytkownik może wybrać pakiet
norm, w oparciu o który zostaną przeprowadzone obliczenia w programie.
!

Należy pamiętać o tym, że jeżeli zostanie zaznaczone pole „Używaj pliku
„Samoczyt” dla nowych projektów” oraz na zakładce „Domyślne wartości dla
nowych projektów” zostaną zaznaczone opcje obliczeń, oraz opcje obliczeń
zadeklarowane na tej zakładce nie będą się zgadzały z określonymi w pliku
„Samoczyt”, to jako priorytetowe zostaną wybrane określone w tym ostatnim.
- Edycja materiałów, Ctrl+F – polecenie to wywołuje okienko zawierające listę
materiałów budowlanych. Użytkownik w zależności od potrzeb może
wprowadzić materiały, które nie występują w bazie materiałów. Więcej informacji
na temat edycji materiałów zawiera rozdział 4.6.
Menu „Okno”
Opcja okno wykorzystywana jest podczas pracy z wieloma projektami. Dostępne
są tutaj następujące funkcje:
- Kaskada – powoduje ułożenie wszystkich otwartych okienek projektów jeden na
drugim tak, aby wystawał brzeg okienka z nazwą projektu.
- Aranżuj ikony – jeżeli jakieś okienka są zminimalizowane i znajdują się
w dowolnym miejscu na ekranie, to dzięki temu poleceniu można ułożyć ich
ikony w dolnej części obszaru roboczego okna głównego.
- Następne – wywołanie tej funkcji powoduje wyświetlenie okna następnego, po
aktualnie edytowanym, otwartego projektu.
- Poprzednie – wywołanie tej funkcji powoduje wyświetlenie okna poprzednio
otwartego projektu.
- Minimalizuj wszystkie – powoduje minimalizację wszystkich okienek projektów
i ich ułożenie w dolnej części obszaru roboczego okna głównego.
- Zamknij wszystkie – powoduje zamknięcie wszystkich otwartych okienek
projektów. Jeżeli którykolwiek z projektów nie został zapisany na dysku, to
program zapyta czy zapisać go przed zamknięciem.
Więcej informacji na temat pracy na wielu dokumentach zawiera rozdział 6.1.
Menu „Pomoc”
- Spis treści – wybranie tej funkcji powoduje otwarcie okienka pomocy.
- Index – powoduje wyświetlanie informacji według wpisanych indeksów.
- O... – zawiera ogólne informacje o programie.
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4.2.2. Pasek narzędzi i schowek
Pasek narzędzi znajduje się pod menu głównym programu Instal-OZC. Można go
wywołać z menu głównego >> polecenie „Widok \ Pasek narzędzi”<<.
Pasek narzędzi zawiera różne przyciski pozwalające na szybką pracę
z programem poprzez bezpośredni dostęp do najpotrzebniejszych funkcji: Nowy
(Ctrl+N), Otwórz (Ctrl+O), Zapisz (Ctrl+S), Zapisz jako …, Drukuj (Ctrl+P), Przelicza
projekt (F12), Zakończ. Te polecenia obrazują kolejne ikony paska narzędzi.

Funkcje przypisane do przycisków znajdujących się na głównym pasku narzędzi,
zostały omówione przy okazji opisu poleceń z menu głównego „Plik”, za wyjątkiem
polecenia „Przelicza projekt (F12). Skorzystanie z tego przycisku, powoduje
przeliczenie projektu dla bieżącej edycji oraz pozwala na wybór trybu obliczeń
w programie. Tryb „Obliczenia odświeżane automatycznie” jest zaznaczony domyślnie
w każdym nowootwieranym projekcie i powoduje automatyczne przeliczenie projektu
po każdorazowej edycji danych. Tryb „Obliczenia wywoływane ręcznie” powoduje
zablokowanie odświeżania wyników obliczeń, podczas edycji danych. Wybór tej funkcji
może być potrzebny przy wykonywaniu obliczeń dla dużych projektów, gdyż edycja
danych nie spowalnia pracy programu, ponieważ nie są każdorazowo wykonywane
obliczenia. Przez skorzystanie z przycisku
przeliczony.

lub z klawisza F12, projekt zostanie

Kliknięcie na wybrany przycisk powoduje wywołanie przypisanej do niego funkcji.
Jeżeli kursor myszki zostanie tylko ustawiony na przycisku (bez klikania), program
wyświetli chmurkę podpowiedzi z informacją, jaka funkcja jest przypisana do danego
przycisku.
Właściwością paska jest możliwość zmiany jego położenia. Można go przesunąć
w dowolne miejsce głównego okna, ustawiając kursor myszki z lewej strony na pasku
narzędziowym, a następnie przytrzymując lewym klawiszem myszki można go
przeciągnąć w inne, wybrane miejsce.
Pod menu głównym znajduje się również schowek programu, który zawiera
komórki schowka. Do komórek schowka można kopiować dowolne warstwy,
zdefiniowane przegrody, kondygnacje, mieszkania, pomieszczenia oraz przegrody
w pomieszczeniu. Schowek programu służy do przechowywania wymienionych
danych, dzięki czemu można łatwo wykonywać operacje przenoszenia danych
w obrębie jednego projektu, z jednego projektu do drugiego, można również
przechowywać najczęściej stosowane elementy struktury budynku. Zawartość
schowka jest zachowywana tak długo, dopóki nie zostanie usunięta.
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W analogiczny sposób jak dla paska narzędzi, można zmieniać położenie
schowka programu na ekranie, a także zmieniać jego rozmiar. Więcej informacji na
temat schowka zawiera rozdział 6.1.

4.2.3. Menu podręczne
Jest to menu, które pokazuje się po przyciśnięciu prawego przycisku myszy. Jest
zawsze specyficzne dla danego miejsca w programie. Inne będzie dla listy przegród,
inne dla edycji przegrody a jeszcze inne dla edycji pomieszczenia. Zawiera wiele
użytecznych i podręcznych funkcji. Dla przykładu menu podręczne przy edycji
przegrody zawiera następujące pozycje:

Użytkownik korzystając z klawiszy skrótów może w szybki sposób wywoływać
potrzebne polecenia.

4.2.4. Przyciski zmiany jednostek
W programie istnieje możliwość wyboru jednostek, w których Użytkownik będzie
określał m.in. wymiary przegród, grubości warstw materiałów, wartości strumieni
powietrza wentylacyjnego, strat ciepła.
Użytkownik ma możliwość zmiany jednostki grubości warstwy materiału przez
występującego w kolumnie „d" tabeli edycji przegród. Z rozwijanej
użycie przycisku
listy jednostek można wybrać odpowiednią dla swojego projektu jednostkę.

Do wyboru są następujące jednostki długości: metry [m], centymetry [cm] oraz
milimetry [mm]. Wybór innej jednostki w trakcie pracy z projektem powoduje
automatyczne przeliczanie wpisanych wartości.
Zmianę jednostki wymiarów przegród Użytkownik może również dokonać przez
kliknięcie na przycisk jednostki wymiaru np.
wymiarów przegród.

występujący obok pól edycyjnych
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Jeżeli pole edycji ma jednostkę, która jest zaznaczona kolorem czarnym oznacza
to, możliwość jej zmiany. Kolor szary oznacza przypisanie jednostki do pola w sposób
stały.
Wyniki obliczeń występujące w dolnej części okien edycji kondygnacji, mieszkań,
pomieszczeń i stref cieplnych mogą być przedstawione w wybranych przez
Użytkownika jednostkach. Dla obliczonych strat ciepła do wyboru są waty [W] oraz
3
kilowaty [kW]. Strumień powietrza wentylacyjnego może być podawany w [m /h],
3
3
3
3
[m /s], [dm /min], [dm /s] lub [dm /h]. Pomiędzy jednostkami można się przełączać
klikając na przycisk jednostki np.
Ponadto można zadeklarować przedstawienie wyników obliczeń cieplnych dla
całego budynku w wybranych przez siebie jednostkach. W „Danych ogólnych”,
w pozycji „Normy i opcje obliczeń”, na zakładce „Jednostki obliczeń” można
zadeklarować wyniki obliczeń zużycia energii dla budynku w MJ, GJ, kWh. Wyniki
obliczeń strat ciepła można zadeklarować w W, MW, kW.
Użytkownik może również samodzielnie wprowadzić nazwy zastępcze (aliasy) dla
używanych przez program jednostek. Uczyni to, wpisując w pola edycji np. długości
przegród wprowadzoną przez siebie jednostkę. Więcej informacji na temat
wprowadzania aliasów jednostek – zaawansowanych funkcji programu zawiera
rozdział 6.3.

4.2.5. Linia stanu
W dolnej części ekranu znajduje się linia stanu. Są tu wyświetlane bieżące
informacje na temat wykonywanych przez Użytkownika czynności, zawartości pól
edycji oraz dopuszczalnego zakresu wartości liczbowych zaznaczonego pola edycji
danej. Aby sprawdzić jej działanie, wystarczy podświetlić dowolne polecenie menu
głównego, paska narzędzi czy pól edycyjnych. Wówczas, w linii stanu natychmiast
pojawi się skrócona informacja o danym poleceniu lub opis pola edycji danej. W menu
głównym „Widok” można zaznaczyć opcję pozwalającą ukryć linię stanu.

4.2.6. Lista komunikatów
W dolnej części okna dokumentu (projektu), znajduje się okno listy błędów. Są
tutaj wyświetlane komunikaty dotyczące występujących w projekcie błędów, ostrzeżeń
i podpowiedzi. Komunikaty są automatycznie odświeżane po wstawieniu wskaźnika
myszki w obszar okna. Prawidłowe uzupełnienie danych projektu, jest warunkiem
przeprowadzenia obliczeń w programie, tak więc, należy doprowadzić do braku
komunikatów o błędach.
Okno można otwierać lub zamykać za pomocą przycisku
„Ukryj listę błędów”
znajdującego się w prawym górnym rogu okna lub klawisza F8. Zamknięcie okna listy
błędów pozwala na rozszerzenie okna edycji danych projektu i uzyskanie w ten sposób
bardziej czytelnego widoku okna edycji.
W prawym górnym rogu znajdują się symbole literowe
. Zaznaczone
kolorem oznaczają wyświetlanie w projekcie odpowiednio błędów, ostrzeżeń
i podpowiedzi. O ich przeznaczeniu można się dowiedzieć z chmurki podpowiedzi,
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wywołanej po wskazaniu na wybrany symbol literowy wskaźnikiem myszki.
W zależności od zadeklarowania typu komunikatów, jakie mają być wyświetlane
w oknie, poszczególne literki mogą być wyszarzone. Oznacza to, że lista nie będzie
zawierała komunikatów oznaczonych wyszarzona literką, np.
oznacza, że
w projekcie nie będą wyświetlane ostrzeżenia i podpowiedzi. Dla bardzo dużych
projektów może się zdarzyć, że w oknie listy błędów nie zmieszczą się wszystkie
komunikaty dotyczące projektu. W takim przypadku poszczególne symbole literowe
będą przekreślone.
Więcej informacji na temat komunikatów błędów, ostrzeżeń i podpowiedzi zawiera
rozdział 5.

4.3. Dane ogólne
„Dane ogólne” wyświetlane są w postaci listy danych ogólnych w lewym dolnym
oknie dla każdego nowo otwartego projektu.
Dane ogólne zawierają następujące pozycje:
-

-

-

„Opis projektu” – zawiera najważniejsze informacje o projekcie,
inwestorze, projektującym oraz dane pliku,
„Normy i opcje obliczeń” – w tej pozycji są wyświetlane informacje
o pakiecie norm, o które opierają się obliczenia programu Instal-OZC.
Użytkownik ma również możliwość wyboru dodatkowych opcji obliczeń oraz
katalogów grzejników i danych klimatycznych,
„Dane budynku” – w zależności od opcji obliczeń zawiera mi.n
podstawowe informacje o budynku, jego położeniu, występujących
elementach zacieniających oraz wybrane dane klimatyczne
„Dane doboru grzejników” – wybór domyślnego typu grzejnika oraz
parametrów doboru grzejników,
„Zmienne wyrażeń” – w tej pozycji Użytkownik może dokonać deklaracji
zmiennych, które będą użyte do parametryzacji projektu.

4.3.1. Opis projektu
Jest domyślnie aktywną pozycją dla każdego nowo otwartego projektu.
Użytkownik może wprowadzić tutaj dane opisujące projekt, projektanta i inwestora.
Dane te nie są niezbędne do obliczeń, posiadają jedynie charakter informacyjny. Ich
uzupełnienie pozwala na szybkie zorientowanie się w zawartości danego projektu.
Jeżeli Użytkownik chce mieć je prezentowane na wydruku powinien je uzupełnić.

-

Dane opisu projektu są przedstawione w czterech zakładkach:
Projekt,
Inwestor,
Projektant,
Informacja o pliku.

Pierwsze trzy zakładki posiadają analogicznie nazwane pola, dotyczące kolejno:
projektu, inwestora i projektanta.
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W zakładce „Projekt” w polu „Opis” należy wpisać opis projektu. Powinien być
czytelny i jednoznaczny, gdyż podczas otwierania projektów pozwala Użytkownikowi
zorientować się, czego dotyczy projekt. Dzięki temu można bez problemu nawet po
dłuższym czasie sprawdzić jego zawartość. Aby wprowadzić opis wielolinijkowy,
należy skorzystać z klawiszy Ctrl+Enter, na końcu każdej linijki opisu. Użytkownik
może również wprowadzić numer projektu oraz jego wersję w polach „Numer projektu”
oraz „Wersja projektu”.
Pola dotyczące adresu takie jak. „Ulica i nr domu”, „Kod i miasto”, „Kraj”,
„Telefon”, „Strona WWW”, „E – mail” Użytkownik uzupełnia odpowiednio dla projektu,
inwestora i projektanta. Podczas uzupełniania danych informacyjnych Użytkownik
może skorzystać z książki adresowej. Jeżeli dane są wprowadzane po raz pierwszy,
„Dodaj do książki adresowej” wprowadzamy dane do spisu.
za pomocą przycisku
Wpis będzie dostępny dla każdego otwieranego projektu. Jeżeli z danych
informacyjnych korzystamy po raz kolejny, za pomocą przycisku
z książki adresowej” wyszukujemy potrzebne dane.

„Wybierz

Pole „Komentarz” jest wspólnym dla wszystkich danych dotyczących opisu
projektu – projektu, inwestora, projektanta i pliku. Tutaj Użytkownik może uzupełnić
projekt komentarzem.
Zakładka „Informacja o pliku” zawiera dane dotyczące pliku projektu. Są to
„Nazwa pliku”, „Wersja pliku”, „Data utworzenia”, „Data modyfikacji” i inne. Są to dane
uzupełniane przez program.

4.3.2. Normy i opcje obliczeń
Okno edycji zawiera trzy zakładki: „Ogólne”, „Wzorce nazw”, „Jednostki wyników”.
Zakładka „Ogólne”
Tutaj w polach: „Pakiet norm”, „Norma obliczeń cieplnych przegród”, „Norma strat
ciepła”, „Norma SZE” (norma do obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło) jest
wyświetlany aktualny pakiet norm, na którym opierają się obliczenia programu InstalOZC. Użytkownik może tutaj zmienić pakiet norm.
Program standardowo wykonuje obliczenia strat ciepła. Jako dodatkowe funkcje
obliczeń są do zaznaczenia następujące pola:
- „Dokonuj obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło”,
- „Obliczaj wykroplenia wewnątrz przegród”,
- „Ukryj graficzne przegrody niechłodzące”.
Spośród pozostałych możliwości należy wybrać metodę obliczeń strat ciepła
budynku, strat ciepła przez przegrody do gruntu, a także sposób obliczeń
uwzględniający przerwy w pracy c.o.
Wybór opcji „Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło” automatycznie
determinuje wybór metody obliczeń strat ciepła na szczegółową. Ten sposób obliczeń
gwarantuje podanie wymaganej ilości danych potrzebnych do obliczeń sezonowego
zapotrzebowania na ciepło.
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Obliczenia strat ciepła są w programie wykonywane w oparciu o jedną z dwóch
opcji do wyboru:
- „Metoda szczegółowa”,
- „Metoda uproszczona”.
Wybór metody uproszczonej obliczeń strat ciepła, automatycznie determinuje
pozostałe opcje, w taki sposób, że są one niedostępne do wyboru przez Użytkownika,
a straty ciepła budynku są obliczane wg odpowiednich algorytmów i danych
założonych domyślnie w programie.
Wybór szczegółowej metody obliczeń strat ciepła pozwala na zadeklarowanie
obliczeń strat ciepła do gruntu spośród opcji:
- „Metoda szczegółowa wg EN ISO 13370”,
- „Metoda uproszczona wg EN 12831”.
W zależności od wybranej metody obliczeń strat ciepła, do uzupełnienia są dane
o różnym stopniu szczegółowości. Metoda szczegółowa wymaga podania większej
ilości danych. Różnice w algorytmie obliczeń są opisane w Dodatek B. zastosowane
normy i metody obliczeń.
Należy również zadeklarować sposób uwzględniania przerw w pracy c.o przy
obliczeniach strat ciepła, który można wybrać spośród następujących możliwości:
- „Brak”,
- „Dla pomieszczeń”,
- „Dla budynku”.
Zadeklarowanie jednej z tych opcji wpływa na sposób obliczeń dodatkowej straty
ciepła wynikającej z czasowego obniżenia temperatury oraz na sposób podawania
danych. Wybór opcji „Dla pomieszczeń” wymaga podania danych w oknie edycji tego
pomieszczenia, w którym zadeklarowaliśmy występowanie czasowego obniżenia
temperatury. Obliczenia wykonane w oparciu o opcję „Dla budynku” są wykonywane
w oparciu o pewne średnie dane podane dla budynku.
Opcja obliczeń „Ukryj graficzne przegrody niechłodzące” pozwala na pominięcie
w strukturze budynku graficznych przegród niechłodzacych – przegród wewnętrznych
o zadeklarowanej jednakowej temperaturze w pomieszczeniach po obu stronach
przegrody. Wybranie takiej opcji pozwala na wczytanie struktury budynku z programu
Instal-therm z pominięciem tych przegród, co nie zmienia wyniku obliczeń, a czyni
tabele bardziej przejrzystymi.
Przycisk „Obsługa katalogów”
umożliwia wybranie katalogów
danych klimatycznych i grzejników. Po kliknięciu na przycisk „Obsługa katalogów”
Użytkownik ma możliwość wyboru danych klimatycznych z zakładki „Dane
klimatyczne” oraz wyboru grzejników z zakładki „Grzejniki”.
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Polska
Przycisk
przeniesienia
pojedynczego katalogu
Katalog wybrany z bazy katalogów
do zastosowania w projekcie

Baza
katalogów
Przycisk
wszystkich
katalogów

przeniesienia
dostępnych

Zaznaczenie pola powoduje wczytanie
wybranego katalogu na stałe do programu

W lewym oknie „Pozostałe katalogi” znajdują się katalogi danych klimatycznych,
jakie są dostępne w bazie katalogów programu. W prawym oknie „Katalogi
w projekcie” znajdują się katalogi używane w projekcie, z których będą wybierane dane
klimatyczne do obliczeń.
Na początku pracy z projektem prawe okno jest puste. Użytkownik powinien
wybrać z bazy katalogów ten, z którego będzie korzystał w projekcie. Klikając w lewym
oknie na wybrany i korzystając z przycisku przeniesienia
Użytkownik przenosi go
do sąsiedniego okna. W ten sposób katalog będzie wykorzystywany w projekcie. Jeżeli
Użytkownik ma zamiar zawsze korzystać z wybranego katalogu powinien zaznaczyć
pole „Zawsze czytaj”. Przy tak wybranym katalogu pojawi się ikona
”Katalogi
czytane zawsze”. W ten sposób każdy nowo otwierany projekt w programie ma
automatycznie wczytywany wybrany katalog danych klimatycznych. Zamknięcie
programu również nie kasuje wyboru katalogów. Takie postępowanie można wykonać
dla dowolnej ilości katalogów.
Użytkownik może również przenieść do okna „Katalogi w projekcie” wszystkie
katalogi występujące w bazie katalogów za pomocą przycisku
wszystkie”.
Usuwanie katalogów z projektu Użytkownik może wykonać
analogicznych przycisków ze strzałkami w przeciwnym kierunku.

„Przenieś
za

pomocą

W obu listach przed nazwą katalogu może się pojawić symbol
. Oznacza on,
że katalog jest wyposażony w system graficznej informacji. Informacje tę można
każdorazowo wywołać klawiszem F1 podczas wyboru katalogu lub elementu z tego
katalogu.
W liście katalogów użytych w projekcie pojawią się ponadto symbole „Z” oraz „U”.
Symbole te oznaczają:
- „Z” – katalog jest zawsze czytany z dysku (jest wczytany w każdym projekcie).
Uzyskuje się przez zaznaczenie pola „Zawsze czytaj” dla zaznaczonego
katalogu (katalogów). Przy takim katalogu jest wyświetlany symbol .
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- „U” – oznacza, że katalog jest użyty w aktualnym projekcie. Przy takim katalogu
jest wyświetlany symbol
.

Przycisk
„Przelicz wymiary przegród” pozwala na wykonanie
przeliczeń wybranych wymiarów przegród. Jest to funkcja szczególnie użyteczna przy
obliczaniu sezonowego zapotrzebowania na ciepło lub podczas obliczeń cieplnych dla
plików zapisanych pod inną wersją normową. Zwalnia wtedy Użytkownika
z wpisywania i obliczania wymiarów wymaganych daną wersją dla każdej przegrody.
Wybranie z lewego pola użytych w projekcie wymiarów przegród, a w prawym polu
tych, które Użytkownik chciałby mieć obliczone i uzupełnione w tabeli przegród
„Struktury budynku” oraz zatwierdzenie tej operacji klawiszem „OK” powoduje
wykonanie polecenia. W trakcie tej operacji program przelicza wymiary przegród
w oparciu o wielkości liczbowe (zmienne szacunkowe) zadeklarowane w „Zmiennych
wyrażeń”, które można tutaj edytować. Należy pamiętać, że polecenie to działa
jednorazowo i nie stanowi opcji obliczeń dla wszystkich przegród.
Przykładem sytuacji, w której jest konieczne przeliczenie wymiarów przegród, jest
taka, w której mamy podane wymiary w osiach np. dla wersji normowej rosyjskiej lub w
świetle dla poprzedniej wersji normowej niemieckiej i chcemy przeliczyć projekt w
oparciu o normę europejską, dla której podaje się wymiary zewnętrzne.
!

Ważne jest, aby wybrać te wymiary, których Użytkownik faktycznie używa
w projekcie. Jeżeli wymiary przegród są podawane w świetle, to do przeliczania
Użytkownik też powinien wybrać „w świetle”. W przeciwnym przypadku
polecenie nie będzie wykonane.
Korzystając z przycisku „Przelicz wymiary przegród” Użytkownik może wykonać
przykładowe operacje:
- Z wymiarów w osiach na wymiary zewnętrzne,
- Z wymiarów w świetle na wymiary zewnętrzne,
- Z wymiarów w osiach na wymiary w świetle,
- Z wymiarów zewnętrznych na wymiary w świetle.

!

Możliwe opcje przeliczania wymiarów przegród zależą od wersji normowej
programu.

Zakładka „Wzorce nazw”
Ta opcja służy do określenia wzorców nazw dla nowo generowanych obiektów tj.
definicji przegród, kondygnacji, mieszkań, pomieszczeń. Program posiada domyślnie
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przypisane wzorce nazw dla niektórych obiektów. Wzorce te Użytkownik może również
edytować. W pustych polach Użytkownik może samodzielnie wprowadzić wzorzec
nazwy.
Zasady tworzenia wzorców nazw:
1. Wprowadzenie w puste pole symbolu „#” powoduje określenie nazwy przez
zmienne liczbowe. Każda cyfra liczby to jeden symbol „#”. Np. definicja wzorca „#”
oznacza, że zakres takiej nazwy nie przekroczy zakresu liczb od 0 do 9.
2. Wprowadzenie w puste pole symbolu „$” powoduje określenie nazwy przez
zmienne literowe. Każda tak wprowadzona nazwa elementu będzie się zaczynała
od litery „A” i będzie nazywała element kolejnymi literami alfabetu łacińskiego.
3. Wartość początkową zmiennych liczbowych Użytkownik może zadeklarować
. Np. zadeklarowanie
w polach po prawej stronie okna edycji:
wartości „0” oznacza rozpoczęcie numerowania od cyfry 0.
4. Wpisanie znaku „>” oznacza, że część zmienna nazwy może przekroczyć
dopuszczalny zakres wynikający z obecności znaków „#”. Np. „>#” oznacza, że
zakres nazw będzie przekraczał zakres liczb jednocyfrowych.
5. Wprowadzenie spacji pomiędzy symbole zmiennych takie jak np. „# #” spowoduje
błędne wygenerowanie nazwy obiektu. Np. definicja wzorca takiego jak „Przegroda
# #” jest nieprawidłowa.
6. Użytkownik może również skonstruować wzorzec nazwy złożonej. Składa się
z nazw kilku obiektów. Zawiera w sobie referencje (odniesienia) do nazw innych
obiektów. Poprawnie skonstruowane wzorce nazw złożonych zawierają w sobie
odniesienia do nazw obiektów nadrzędnych. Źle skonstruowane nazwy zawierają
odniesienia do poziomu obiektów podrzędnych. Taka nazwa nie zostanie
wygenerowana.
Przykłady konstruowania wzorców nazw:

• Wzór nazwy kondygnacji
oznacza, że nowa kondygnacja będzie nazywana numerem 1, następna 2 itd.
Zakres nazw będzie przekraczał zakres liczb jednocyfrowych.
• Wzór
nazwy
definicji
przegrody
oznacza, że nazwa definicji
przegrody będzie się zaczynała cyfrą 0 i zakres nazw będzie przekraczał zakres
liczb jednocyfrowych.
• Poprawnie skonstruowany wzorzec nazwy złożonej – nazwa pomieszczenia
odnosi się do nazwy kondygnacji. Poprawnie skonstruowana nazwa zawiera
w sobie odniesienia do poziomu wyższego tj. nazw obiektów nadrzędnych
np.[MIESZKANIE], [KONDYGNACJA]
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Okno edycji „Wzorca nazw” posiada następujące pola:

Wzór nazwy definicji przegrody
Program na początku pracy z projektem nie narzuca Użytkownikowi żadnej
nazwy – pole pozostaje puste. Wynikiem tego, w pozycji „Definicja przegród” każda
nowo wprowadzana przegroda będzie miała nazwę – „bez nazwy”. Użytkownik
może nadać tej przegrodzie nazwę w występującym tam oknie edycji, (zobacz
rozdział 2.4). W ten sposób każdą przegrodę Użytkownik nazywa z osobna. Można
również w polu „Wzór nazwy definicji przegrody” wprowadzić własny wzorzec nazw
opisujący definicje przegród. W ten sposób definicje przegród będą nazywane
kolejnymi zmiennymi zgodnie ze zdefiniowanym wzorcem nazw.
Wzór nazwy kondygnacji
Program automatycznie narzuca wzorzec nazwy kondygnacji. Zmienne „>#”
oznaczają, że każda kolejna wprowadzana kondygnacja będzie się kolejno
nazywała 0, 1, …11 itd. Użytkownik może w polu „Wartość początkowa części
zamiennej wzorca” zadeklarować nazywanie kondygnacji od wybranej przez siebie
cyfry.
Wzór nazwy mieszkania
Program automatycznie narzuca wzorzec, „>##” co oznacza, że mieszkanie
będzie nazwane liczbą dwucyfrową i część zmienna nazwy może przekroczyć
dopuszczalny zakres wynikający z obecności znaków „#”.
Wzór numeru pomieszczenia
Jest skonstruowany jako nazwa złożona, odwołująca się do nazwy
kondygnacji. Oznacza to, że nazwa pomieszczenia będzie zawierała w sobie nazwę
kondygnacji.
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Wzór nazwy strefy cieplnej
Wpisany wzorzec nazw stref cieplnych „>$” oznacza, że każda kolejna strefa
cieplna będzie nazywana kolejną literą alfabetu. Pole jest wyświetlane dla opcji
obliczeń „Dokonuj obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło”.
!

Użytkownik może określić wartość początkową części zmiennej wzorca tylko
zmiennymi liczbowymi.
Zakładka „Jednostki wyników”
Użytkownik może tutaj wybrać jednostki wyników, które mogą być podawane
następująco:
- Jednostka energii w:
- MJ, GJ, kWh,
- Jednostka mocy w:
- W, kW, MW.

4.3.3. Dane budynku
W tej pozycji podaje się dane ogólne budynku, informację o jego położeniu,
występujących elementach zacieniających, wskaźnikach wewnętrznych zysków ciepła
w budynku oraz wybrane dane klimatyczne. Jest to pełny zakres danych wymagany
przy obliczaniu sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku. W przypadku
wyłączenia tej opcji obliczeń danych do edycji jest mniej. Zakres wyświetlanych pól
edycji zależy od zadeklarowanych opcji obliczeń.
W tej pozycji podaje się dane ogólne budynku, informację o jego położeniu oraz
wybrane dane klimatyczne. Zakres wyświetlanych pól edycji zależy od
zadeklarowanych opcji obliczeń.
Jeżeli Użytkownik wybrał sposób obliczeń przerw w działaniu c.o „Dla budynku”
należy uzupełnić dodatkowe pola edycji.
, który
Znajduje się tutaj również przycisk „Obsługa katalogów”
umożliwia wybranie potrzebnych katalogów. Po kliknięciu na wskazany przycisk
Użytkownik ma możliwość wyboru danych klimatycznych z zakładki „Dane
klimatyczne”.
Dane podaje się w następujących polach:
Miejscowość
W polu „Miejscowość” należy z wybranego wcześniej katalogu danych
klimatycznych wybrać miejscowość, w jakiej znajduje się budynek. Wówczas
najbliższa stacja meteorologiczna i odpowiadająca jej stacja aktynometryczna oraz
strefa klimatyczna są dobierane przez program automatycznie. W przypadku nie
wczytania danych klimatycznych z katalogu, Użytkownik musi sam uzupełniać pola
dotyczące nazwy miejscowości i strefy klimatycznej. Ponadto nie ma możliwości
samodzielnego uzupełnienia danych stacji meteorologicznej i aktynometrycznej.
!

Dla obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło Użytkownik musi wybrać
katalog danych klimatycznych i użyć go w projekcie. W przeciwnym wypadku,
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obliczenia te nie będą możliwe ze względu na brak wystarczającej ilości danych
klimatycznych.
Stacja meteorologiczna
W tym polu wyświetlana jest stacja meteorologiczna odpowiadająca danej
miejscowości.
Stacja aktynometryczna
W tym polu wyświetlana jest najbliższa stacja aktynometryczna właściwa dla
wybranej wcześniej stacji meteorologicznej. Dana ta określa zestaw danych
klimatycznych niezbędnych do obliczeń sezonowego zapotrzebowanie energii
budynku.

te/θe (Temperatura zewnętrzna)
W zależności od wybranej miejscowości program podaje wartość temperatury
zewnętrznej, czyli przypisuje ją do strefy klimatycznej. W przypadku, gdy nie został
wybrany w projekcie katalog danych klimatycznych, Użytkownik musi samodzielnie
wpisać wartość temperatury zewnętrznej.
θme (średnia roczna temperatura zewnętrzna)
W zależności od wybranej miejscowości program podaje wartość średniej
rocznej temperatury zewnętrznej. W przypadku, gdy nie został wybrany w projekcie
katalog danych klimatycznych, Użytkownik musi samodzielnie wpisać jej wartość.
n50 – krotność wymian przy różnicy 50 Pa
Krotność wymiany powietrza w budynku, wyznaczona przy różnicy ciśnień
równej 50 Pa, pomiędzy wnętrzem budynku a zewnętrznym otoczeniem. Dla
wartość zależy od typu
obliczeń automatycznych oznaczonych ikoną
konstrukcji budynku oraz jego szczelności:
- dla budynku jednorodzinnego o wysokim stopniu szczelności n50<4; dla budynku
charakteryzującego się średnia klasą szczelności n50 zawiera się w przedziale
4–10; dla budynku o niskiej klasie szczelności n50 > 10.
- dla budynku wielorodzinnego lub niemieszkalnego o wysokim stopniu
szczelności n50<2; dla budynku charakteryzującego się średnią klasą
szczelności n50 zawiera się w przedziale 2–5; dla budynku o niskiej klasie
szczelności n50 > 5.
Użytkownik może również samodzielnie zadeklarować wartość w tym polu
przełączając się na ikonę

.

η – sprawność systemu odzyskiwania ciepła
Pole służące do określania efektywności odzyskiwania ciepła z usuwanego
z pomieszczenia ciepłego powietrza. Jeżeli nawiewane powietrze jest ogrzewane
w centralce znajdującej się w budynku należy tę sprawność określić. W przypadku
braku odzysku ciepła jej wartość równa jest zero. Po zadeklarowaniu wartości „η”
zostanie prawidłowo obliczone obciążenie cieplne w budynku, w którym występuje
wentylacja mechaniczna.
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P – Obwód podłogi na gruncie
Obwód podłogi na gruncie budynku oblicza się uwzględniając te wymiary,
które kontaktują się ze środowiskiem zewnętrznym. Wartość obwodu może być
oraz po uzupełnieniu
obliczana automatycznie po przełączeniu się na ikonę
wymiarów rzutu poziomego budynku w polach „bbud – szerokość budynku” oraz „abud
– długość budynku”. Obliczenia „P” dotyczą budynku, który w swojej głównej bryle
zawiera zarówno pomieszczenia ogrzewane jak również nieogrzewane. Jeżeli
pomieszczenie nieogrzewane jest spoza głównej bryły np. dobudowany garaż, jego
wymiarów nie należy uwzględniać do obliczeń. Sposób obliczeń jest przedstawiony
w przykładzie poniżej.
B’ – Wymiar charakterystyczny budynku
Wymiar charakterystyczny budynku jest zawsze obliczany przez program po
uzupełnieniu obwodu podłogi na gruncie budynku w polu „P” oraz powierzchni
podłóg na gruncie w polu „Abud”. Metoda obliczeń wartości B’ jest przedstawiona
w Dodatek B. zastosowane normy i metody obliczeń.
T – głębokość wód gruntowych
Pole określa odległość lustra wód gruntowych od podłóg na gruncie
w budynku. Jest uzupełnione wartością przyjętą domyślnie przez program, może
być również edytowane przez Użytkownika. Wyświetlane jest dla opcji obliczeń strat
ciepła do gruntu metodą uproszczoną wg EN 12831.
bbud – szerokość budynku
Wartość uzupełniana przez Użytkownika samodzielnie zgodnie z wymiarami
zewnętrznymi rzutu budynku. Wartość pola może być obliczona automatycznie na
podstawie rzutu budynku wczytanego z programu Instal-therm. Program daje
możliwość przełączania się pomiędzy trybami obliczeń, za pomocą wspólnej dla
obu wymiarów poziomych budynku ikony

dla obliczeń automatycznych oraz

ikony
pozwalającej narzucić tę wartość. Przykład ilustrujący poprawne
interpretowanie tej wartości został przedstawiony poniżej.
abud – długość budynku
Wartość uzupełniana przez Użytkownika samodzielnie zgodnie z wymiarami
zewnętrznymi rzutu budynku. Wartość pola może być obliczona automatycznie na
podstawie rzutu budynku wczytanego z programu Instal-therm. Program daje
możliwość przełączania się pomiędzy trybami obliczeń, za pomocą wspólnej dla
obu wymiarów poziomych budynku ikony

dla obliczeń automatycznych oraz

ikony
pozwalającej narzucić tę wartość. Przykład ilustrujący poprawne
interpretowanie tej wartości został przedstawiony poniżej.
Przykład ilustrujący poprawne
powierzchni podłóg na gruncie

obliczenia

obwodu

budynku

oraz

Generalnie można rozróżnić dwa możliwe przypadki odnoszące się do wartości
długości i szerokości budynku:
1. Pierwszy przypadek dotyczy budynku wolnostojącego.
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W przypadku obliczeń obwodu budynku na gruncie, należy uwzględnić wymiary
poziome rzutu budynku – długości i szerokości rzutu, które kontaktują się ze
środowiskiem zewnętrznym. Budynek może obejmować zarówno pomieszczenia
ogrzewane jak i nieogrzewane.
Budynek, którego dotyczą obliczenia cieplne

Rys 1. Rzut poziomy budynku wolnostojącego – parter
P =2abud + 2bbud = 36 m
2
Abud = abud*bbud = 80m
gdzie:
P – obwód podłogi na gruncie,
Abud – powierzchnia podłóg na gruncie,
abud – długość budynku,
bbud – szerokość budynku,
2. Drugi przypadek dotyczy segmentu budynku w zabudowie szeregowej.
W przypadku obliczeń obwodu budynku na gruncie, należy uwzględnić wymiary
poziome rzutu budynku – długości i szerokości rzutu, które kontaktują się ze
środowiskiem zewnętrznym. Budynek może obejmować zarówno pomieszczenia
ogrzewane jak i nieogrzewane.
Segment, którego dotyczą obliczenia cieplne
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Rys 2. Rzut poziomy segmentu budynku – parter
P =2abud + 2bbud = 2abud =16 m
2
Abud = abud*bbud = 80m
gdzie:
P – obwód podłogi na gruncie,
Abud – powierzchnia podłóg na gruncie,
abud – długość budynku,
bbud – szerokość budynku,
Abud – powierzchnia podłóg na gruncie
Użytkownik może uzupełnić samodzielnie na podstawie sumy powierzchni
obliczenia są
podłóg na gruncie w budynku. Po wybraniu ikony
przeprowadzanie automatycznie na podstawie zadeklarowanych w strukturze
budynku pomieszczeń na gruncie.
z’– zagłębienie budynku
Pole informujące o odległości podłogi na gruncie od poziomu gruntu. Do
samodzielnego uzupełnienia przez Użytkownika na podstawie danych projektu.
Pola edycji wyświetlane w przypadku wybrania obliczeń czasowego obniżenia
temperatury w oparciu o dane zadeklarowane dla budynku:
cwirk – skuteczna masa budynku
Wskaźnik określający zdolność akumulacji ciepła przez masę budynku.
Wartość pola może być obliczana automatycznie przez program lub narzucona
przez Użytkownika. Wybór jest uzależniony od sposobu wprowadzenia przegród do
pomieszczeń.
- jeżeli właściwości przegród są bezpośrednio zadeklarowane w pomieszczeniu to
wartość „cwirk” może być wpisana przez Użytkownika lub wybrana z rozwijalnej
listy w zależności od budynku spośród następujących możliwości:
3
•lekka – 15 Wh/ (m K),
3
•średnia – 35 Wh/ (m K),
3
•ciężka – 50 Wh/ (m K),
- jeżeli przegrody w pomieszczeniu zostaną zadeklarowane spośród definicji,
wartość skutecznej masy budynku może być obliczona automatycznie na
podstawie zadeklarowanych danych. Użytkownik może również uzupełnić pole
wartością znaną dla budynku lub wybrać ją z listy spośród ww. możliwości:
lekka, średnia, ciężka.
tAbs – czas obniżenia temperatury
Pole uzupełniane wartością zakładanego w pomieszczeniach czasu obniżenia
temperatury. Dla każdego nowootwartego projektu jest wyświetlana domyślna
wartość założona w programie.
nAbs – krotność wymian w fazie obniżenia temperatury
Pole uzupełniane zgodnie z założeniami projektu. Dla każdego nowootwartego
projektu jest wyświetlana domyślna wartość założona w programie.
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ΣHT,τ – współczynnik strat przez przenikanie
Pole uzupełniane automatycznie przez program po wybraniu ikony
na
podstawie wprowadzonych w pomieszczeniach przegród. Po zaznaczeniu ikony
do samodzielnego uzupełnienia przez Użytkownika.
Vnetto – kubatura ogrzewana
Pole uzupełniane automatycznie przez program po wybraniu ikony
na
podstawie kubatury ogrzewanych pomieszczeń, w których zadeklarowano czasowe
obniżenie temperatury. Po zaznaczeniu ikony
przez Użytkownika.

do samodzielnego uzupełnienia

∆ϑRH – spadek temperatury po fazie obniżenia
Wartość pola obliczana na podstawie danych uzupełnionych w programie.
Istnieje również możliwość przełączenia się na samodzielny sposób wpisania
wartości. Do przełączania pomiędzy trybami obliczeń służą kolejno ikony

oraz

. Objaśnienie stosowania trybu obliczen jest opisany w Dodatek B. zastosowane
normy i metody obliczeń.
tRH – czas nagrzewania
Pole uzupełniane przez Użytkownika na podstawie znajomości czasu
nagrzewania obniżonej temperatury w pomieszczeniu do wartości wymaganej.
nRH – krotność wymian w czasie nagrzewania
Pole uzupełniane zgodnie z założeniami projektu. Dla każdego nowootwartego
projektu jest wyświetlana domyślna wartość założona w programie.
Hgr – rzędna gruntu
Pole do edycji przez Użytkownika. Wartość rzędnej gruntu należy podawać
względem kondygnacji odniesienia zadeklarowanej w „Strukturze budynku”.
Kondygnację odniesienia można wybrać dowolnie spośród występujących w
budynku poziomów i określić ją jakąkolwiek wartością. Aby uzyskać przejrzystość
wyników sugeruje się określić kondygnację odniesienia wartością „0”.
Rzędna gruntu może być wyliczana, wówczas pole jest nie do edycji. Po
zadeklarowaniu pola „z’ – zagłębienie budynku” są wykonane obliczenia na
podstawie wartości zagłębienia budynku oraz sumy wysokości poszczególnych
kondygnacji liczonych do kondygnacji odniesienia. Sposób obliczeń rzędnej gruntu
przedstawia poniższy algorytm, natomiast przykłady ilustrują te zależności:
Hgr = z’ – Σihi + RzKO
gdzie:
Hgr – rzędna gruntu,
z’ – zagłębienie budynku,
Σihi – suma wysokości kondygnacji liczonych od kondygnacji najniżej położonej w
budynku do kondygnacji odniesienia,
RzKO – wartość rzędnej kondygnacji odniesienia,
z’ – zagłębienie budynku
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Pole do edycji przez Użytkownika, w przypadku nie uzupełnienia pola „Hgr –
rzędna gruntu”. Zagłębienie budynku oznacza zagłębienie kondygnacji najniżej
położonej w budynku, względem poziomu (rzędnej) gruntu.

+3.00

Rzędna gruntu Hgr = 1m
0,00 Kondygnacja odniesienia

hi = 3m
z’ = 4m
-3.00

Rys.1. Przykład obliczenia rzędnej gruntu dla zadeklarowanej kondygnacji
odniesienia, wysokości kondygnacji oraz wartości zagłębienia budynku z’.
Hgr = z’ – Σihi + RzKO
Hgr = 4 – 3 + 0 = 1

+3.00

0,00 Kondygnacja odniesienia

hi = 3m

Rzędna gruntu Hgr = -2m
-3.00

hi = 3m

z’ = 4m
-6.00
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Rys.2. Przykład obliczenia rzędnej gruntu dla zadeklarowanej kondygnacji
odniesienia, wysokości kondygnacji oraz wartości zagłębienia budynku z’.
Hgr = z’ – Σihi + RzKO
Hgr = 4 – 6 + 0 = -2
Obrót budynku
Użytkownik korzystając z przycisku
„Obrót budynku” może określić
obrót wszystkich ścian budynku o konkretną wartość wg „kompasu” wskazującego
wszystkie kierunki stron świata. Orientacja przegród w budynku, zadeklarowana
w projekcie, może zostać zmieniona przez wybranie kąta obrotu na „kompasie”.
Użytkownik uczyni to przez wybranie kierunku (strony świata). Budynek zostanie
obrócony o bezwzględny kąt określony w stosunku do położenia wyjściowego. Po
zmianie tej danej, skorygowane będą wszystkie orientacje przegród zewnętrznych.
W przypadku importu projektu z wersji 3.2 można tutaj określić analogiczny kąt
obrotu, jaki został zadeklarowany we wcześniejszej wersji programu.
Typ konstrukcji budynku
Z rozwijanej listy Użytkownik może wybrać następujące możliwości:
- Jednorodzinny,
- Wielorodzinny lub inny.
Szczelność budynku
Z rozwijanej listy Użytkownik może wybrać następujące możliwości:
- Niska – charakteryzuje budynki o pojedynczo szklonych oknach, bez
uszczelnienia,
- Średnia – charakteryzuje budynki o podwójnie szklonych oknach, o normalnej
szczelności,
- Wysoka – charakteryzuje budynki o wysokiej klasie szczelności okien i drzwi.
Klasa osłonięcia budynku
Z rozwijanej listy Użytkownik może wybrać następujące możliwości:
- Brak osłonięcia – charakteryzuje budynki na otwartej przestrzeni, wysokie
budynki w centrach miast,
- Średnio osłonięty – charakteryzuje budynki wśród drzew lub wśród innych
budynków, a także przedmieścia,
- Bardzo osłonięty – charakteryzuje budynki średniej wysokości w centrach miast,
budynki w lasach.
w10 (średnia prędkość wiatru na wysokości 10 m)
Program przyjmuje wartość średniej prędkości wiatru na wysokości 10 m, na
podstawie katalogu danych klimatycznych.
λgr (Współczynnik przewodzenia ciepła gruntu)
Program przypisuje predefiniowany rodzaj gruntu, dla którego przewodność
cieplna wynosi λgr = 1,2 W/mK. Przy zakładaniu nowego projektu należy
sprawdzić, czy wartości domyślne dotyczące właściwości cieplnych gruntu mają
zastosowanie dla danego projektu. Jeżeli Użytkownikowi jest znany rodzaj gruntu,
to uzupełnia pole wg danych projektu. Jeżeli została wybrana opcja obliczeń strat
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ciepła w oparciu o normę EN 12831 – metoda uproszczona, to obliczenia strat
ciepła przez podłogę na gruncie, zakładają automatycznie wartość λgr = 2 W/mK,
i pole to nie jest wyświetlane.
Pola wyświetlane po wybraniu opcji obliczeń sezonowego zapotrzebowania na
ciepło budynku:
QL/ΦL– Średni dobowy strumień ciepła generowany przez człowieka [W]
Średni strumień ciepła wydzielanego w ciągu doby przez człowieka. Zależy od
aktywności człowieka i jego masy. Pole wypełnione przez program automatycznie
na podstawie norm dla człowieka będącego w spoczynku.
Qcw/Φcw – Średni dobowy strumień ciepła pochodzący od ciepłej wody
użytkowej na mieszkańca [W]
Średni strumień ciepła pochodzący od ciepłej wody użytkowej, przypadający
w ciągu doby na jednego mieszkańca. Jest to pewna stała wielkość określona
normatywnie.
Qme/Φme – Średni dobowy strumień ciepła pochodzący od przygotowania
posiłków na mieszkanie [W]
Średni strumień ciepła pochodzący od ciepłej wody użytkowej, przypadający
w ciągu doby na jedno mieszkanie. Jest to pewna stała wielkość określona
normatywnie.
Qel/Φel – Średni dobowy strumień ciepła od urządzeń elektrycznych na
mieszkanie [W]
Średni strumień ciepła pochodzący od urządzeń elektrycznych, przypadający
w ciągu doby na jedno mieszkanie. Jego wartość zależy od ilości i rodzaju
zainstalowanych w mieszkaniu urządzeń. Pole zostało uzupełnione pewną
wartością uznaną za przeciętną. Jeżeli pomieszczenie charakteryzuje się innymi
zyskami, należy uzupełnić pole aktualnymi wartościami.
INW (Odległość przeszkody z kierunku NW)
W tym polu Użytkownik wpisuje odległość przeszkody zacieniającej od
budynku z kierunku północnego zachodu,
hNW (Wysokość przeszkody z kierunku NW)
W tym polu Użytkownik wpisuje wysokość przeszkody zacieniającej z kierunku
północnego zachodu.
Dane elementów zacieniających z pozostałych orientacji względem stron świata,
należy uzupełnić w analogiczny sposób, określając ich odległość i wysokość. Pola te
służą do określenia zacienienia budynku pochodzącego od takich czynników jak:
nierówności terenu, występowanie innych budynków, drzew lub innych elementów
topograficznych wokół rozpatrywanego budynku.

4.3.4. Dane doboru grzejników
W pozycji „Dane doboru grzejników” Użytkownik ma możliwość włączenia opcji
doboru grzejników w pomieszczeniach ogrzewanych przez kliknięcie pola „Włącz
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dobór grzejników”. Znajduje się tutaj również przycisk „Obsługa katalogów”
, który umożliwia wybranie potrzebnych katalogów grzejników. Po
kliknięciu na wskazany przycisk, Użytkownik ma możliwość ich wyboru z zakładki
„Grzejniki”.
Dobór grzejników ma charakter wstępny tzn. wychłodzenia wody w działkach są
uwzględniane szacunkowo poprzez zwiększenie wielkości grzejnika o dodatek zależny
od liczby kondygnacji w budynku oraz od kondygnacji bieżącej. Z tego względu
grzejniki dobrane programem Instal-OZC mogą się różnić od grzejników dobranych
programem Instal-therm. Z tego powodu zaleca się przeprowadzenie dokładnych
obliczeń instalacji grzewczej w programie Instal-therm.
Pozostałe czynniki wpływające na moc cieplną grzejników takie jak: usytuowanie
grzejnika w pomieszczeniu, jego osłonięcie, zastosowanie zaworu termostatycznego
oraz sposób podłączenia z instalacją są również uwzględniane za pomocą
odpowiednich mnożników. Te mnożniki są określane automatycznie na podstawie
zadeklarowanych cech grzejników określonych przy użyciu przycisków

„Dane

grzejnika”, oraz
„Ograniczenia wymiarów grzejnika”.
W kolejnych polach Użytkownik dokonuje wyboru domyślnego typu grzejnika oraz
może dokonać korekty predefiniowanych danych takich jak: temperatura zasilania
grzejnika, stopień wychłodzenia czynnika grzewczego na grzejniku, dodatek do
wielkości grzejnika oraz numer kondygnacji, na której znajduje się źródło ciepła.
Przez kliknięcie okienka „Rury izolowane” Użytkownik deklaruje zastosowanie
izolacji na rurach instalacji centralnego ogrzewania. W takim przypadku następuje
zmniejszenie wartości dodatku uwzględniającego wychłodzenie wody w działkach
o połowę w stosunku do rur niezaizolowanych.
!

Użytkownik w „Danych doboru grzejników” może zadeklarować parametry
grzejnika, który może być następnie używany jako typ „domyślny”
w ogrzewanych pomieszczeniach.

Pola edycji okna „Dane doboru grzejników”:
Włącz dobór grzejników
Zaznaczenie pola pozwala
ogrzewanych.

na

dobór

grzejników

w pomieszczeniach
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Domyślny typ grzejnika
Pole wyboru domyślnego typu grzejnika, który może być wykorzystywany
w projekcie. Wybierany spośród zadeklarowanych katalogów grzejników.
Rury izolowane
Zaznaczenie pola powoduje zadeklarowanie izolacji na rurach instalacji
centralnego ogrzewania, w związku, z czym dodatek uwzględniający wpływ
schłodzenia wody w działkach grzejnych jest o połowę mniejszy.
Dostępne tylko w magazynie
Ponieważ poszczególne wielkości grzejników mogą mieć zapisany w katalogu
różny status dostępności – dostępny w magazynie lub na zamówienie, dlatego
w opcjach doboru, należy wybrać, jaki status dostępności ma być uwzględniony.
Zaznaczenie pola powoduje zadeklarowanie doboru grzejnika wybranego typu,
spośród dostępnych w podstawowym asortymencie – w magazynie.
0

tz/θz – temperatura zasilania grzejników [ C]
Pole uzupełnione przez program wartością domyślną. Użytkownik może
zadeklarować inną temperaturę zasilania grzejników.
∆t/∆θ– wychłodzenie na grzejniku [K]
Program uzupełnia pole standardową wartością 20 K. Wartość wychłodzenia
na grzejniku jest różnicą pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu czynnika
grzewczego. Użytkownik może zadeklarować inną wartość.
βt – Dodatek do wielkości grzejnika
Pole uwzględnia zwiększone straty ciepła wynikające z rozbieżności między
danymi wprowadzanymi do projektu a rzeczywistością. Program przypisuje wartość
domyślną dodatku równą 15%. W przypadku nie uwzględniania rozbieżności należy
wpisać wartość równą 0.
Nrkzc – Numer kondygnacji ze źródłem
Pole uwzględnia przestrzenne położenie źródła ciepła w instalacji grzewczej
w budynku. Wybór kondygnacji, na której znajduje się źródło pozwala na
oszacowanie wychłodzenia w instalacji.
!

Pole „Numer kondygnacji ze źródłem” deklaruje istnienia źródła ciepła na
odpowiedniej kondygnacji w budynku. Należy zwrócić uwagę, że numer
kondygnacji oznacza jej rzeczywisty numer liczony od liczby 0. Pierwsza
wprowadzona kondygnacja bez względu na jej typ i wprowadzoną nazwę ma
zawsze numer 0. Zaleca się, aby przy wybieraniu położenia źródła w budynku,
korzystać z przycisku
kondygnacji.

. Pozwala on na wybranie poprawnego numeru

„Dane grzejnika” można podać
Dodatkowo, korzystając z przycisku
informacje dotyczące domyślnego usytuowania grzejników, sposobu ich podłączenia
z instalacją oraz dane osłony grzejników.
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W rozwijalnym okienku „Sposób podłączenia” Użytkownik może wybrać
odpowiednią dla projektu konfigurację podłączenia instalacji do grzejnika. Kolor
czerwony oznacza zasilanie grzejnika czynnikiem grzewczym, a niebieski jego powrót
do instalacji.

Podobnie w polu „Typ obudowy”, z rozwijalnej listy można wybrać jej parametry
geometryczne, a z prawej strony listy wyboru Użytkownik deklaruje charakterystyczne
wymiary wybranej obudowy.
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Przez wybranie pola „Usytuowanie nie pod oknem” Użytkownik określa
usytuowanie grzejnika jako:
- przy ścianie wewnętrznej z dala od ścian zewnętrznych, drzwi balkonowych
i okien,
lub
- pod stropem pomieszczenia.
Wymagania dotyczące wymiarów grzejników jak wysokość, długość i głębokość
należy określić korzystając z przycisku
„Ograniczenia wymiarów grzejnika”.
Wywołane okno daje różne możliwości edycji wymiarów grzejnika, determinując
jednocześnie metodę jego doboru:
- Wymiary grzejnika mogą być określone za pomocą opcji „Narzucone”, która
pozwala na dobór grzejnika, z narzuconym danym wymiarem.
- Opcja doboru „Najmniejszy z zakresu” pozwala na dobór grzejnika, którego
wymiary będą wybrane jako najmniejsze z wyznaczonego zakresu, określonego
wymiarem minimalnym „Min [mm]” oraz maksymalnym „Max [mm]”. Jeżeli
wszystkim trzem wymiarom zostanie zadeklarowana ta opcja doboru, grzejniki
zostaną dobrane wg następującego priorytetu wymiarów: głębokość, wysokość
i długość. Oznacza to, że zostanie dobrany grzejnik o głębokości najmniejszej
z zakresu, następnie będzie brana pod uwagę wysokość, a na końcu długość
grzejnika.
- Opcja „Do wnęki (dopasuj)” pozwala na dobór grzejnika do wymiaru wnęki przez
podanie wymiaru wnęki grzejnika i wymiaru do zabudowy, (jaki powstaje
z różnicy wymiaru wnęki i grzejnika). Opcja pozwala na dobór grzejnika, którego
wymiary są wybrane jako maksymalne, pasujące do wymiaru wnęki i jest
dostępna dla wymiarów „Wysokość” i „Długość”. W przypadku zaznaczenia
obydwu wymiarów priorytet będzie dotyczył wysokości, a następnie długości.
Głębokość może zostać zadeklarowana jako najmniejsza z zakresu lub
narzucona.
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Określając poszczególne wymiary grzejnika można korzystać z różnych metod
doboru, znajdujących się pod zakładkami „Narzucone”, „Najmniejszy z zakresu”, „Do
wnęki dopasuj”. Można zadeklarować daną metodę doboru jako domyślną, co
oznacza, że będzie ona wybrana podczas doboru grzejnika już w konkretnym
pomieszczeniu.
Poszczególne metody doboru wymagają uzupełnienia następujących pól:
Narzucone – przez wybór tej zakładki Użytkownik może określić narzuconą
wysokość grzejnika w wyświetlonym polu „Wymiar (mm)”,
Najmniejszy z zakresu – pozwala na zadeklarowanie minimalnego wymiaru
wysokości w polu „Min. (mm)” oraz maksymalnego w polu „Max. (mm)”. Jest
narzucony domyślnie predefiniowany zakres doboru, który można edytować.
Do wnęki (dopasuj) – pozwala na określenie wymiarów wnęki w polu „Do wnęki
dopasuj” oraz wymiaru do zabudowy w polu „Min. dla zabudowy”. Wymiar do
zabudowy jest różnicą pomiędzy wysokością wnęki i grzejnika. Pole jest
uzupełniane na podstawie wartości określonej w oknie edycji kondygnacji (zobacz
rozdział 4.5.1).

4.3.5. Zmienne wyrażeń
Zmienne wyrażeń służą do parametryzacji projektu. Parametryzacja polega na
używaniu zmiennych zamiast liczb przy określaniu wymiarów lub innych danych
w programie. Możliwość parametryzacji jest szczególnie przydatna dla audytorów,
którzy wykonują analizy zależności rocznego zapotrzebowania energii od parametrów
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budynku. Pozwala również na szybkie wykonanie wielu wariantów projektu, różniących
się pewnymi parametrami liczbowymi, opisanymi w tabelach oraz w polach edycji
danych projektu przy pomocy tych zmiennych.
W tabeli „Zmiennych wyrażeń” można wprowadzić nieograniczoną
zmiennych określających np. szerokość grzejnika, wymiar okien w świetle itp.

ilość

Każda zmienna jest w projekcie identyfikowana przez jej nazwę, którą wprowadza
się w kolumnie „Nazwa”. Nazwa zmiennej musi zaczynać się litery lub podkreślenia
i może składać się z liter, cyfr i podkreśleń. Nie może zawierać odstępów oraz nie są
rozróżniane małe i duże litery.
W kolumnie „Wyrażenie” należy podać wyrażenie określające wartość zmiennej wprost jako wartość liczbową (w powyższym przykładzie np. hst = 3.0, tc = 0.5) albo
jako wyrażenie arytmetyczne, np. 0.5*0.5.
!

W wyrażeniach opisujących
zadeklarowanych zmiennych.

zmienne

nie

można

korzystać

z innych

W polu „Komentarz” zmienną można skomentować krótkim tekstem, co pozwala
na szybkie zorientowanie się, jaką wielkość reprezentuje dana zmienna.
W programie są domyślnie wprowadzone pewne zmienne wyrażeń takie jak
„Domyślna wysokość kondygnacji, „Domyślna grubość stropu”, „Stosunek wymiaru
w osiach do wymiaru w świetle – dla przegród pionowych”, „Stosunek wymiaru
w osiach do wymiaru w świetle – dla przegród poziomych”, oraz „Stosunek wymiaru
zewnętrznego do wymiaru w osiach – dla przegród pionowych”, „Stosunek wymiaru
zewnętrznego do wymiaru w osiach – dla przegród poziomych”. Wyrażenia opisujące
stosunek wymiaru w osiach do wymiaru w świetle oraz wymiaru zewnętrznego do
wymiaru w osiach służą jako mnożniki przy wywołaniu funkcji programu „Przelicz
wymiary przegród”. Przegrody graficzne mają uzupełnione dane dotyczące wszystkich
wymiarów przegród, tak więc funkcja „Przelicz wymiary przegród” nie jest użyteczna
dla projektu wczytanego z programu Instal-therm.
Używając zmiennych, można bardzo łatwo sparametryzować wszystkie
obliczenia, zastępując nimi np. wymiary projektowanych okien, grubości
i współczynniki przenikania ciepła dla stosowanych izolacji. Przykładowo podczas
edycji pomieszczeń, zamiast wpisywać wartość liczbową powierzchni dla okien, można
użyć nazw zmiennych. Umożliwi to w przyszłości przeliczenie budynku dla różnych
rozmiarów okien. W ten sposób można łatwo wykonać analizy strat ciepła lub/oraz
rocznego zapotrzebowania energii w zależności od poszczególnych parametrów
budynku.
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Równie przydatne może być zadeklarowanie zmiennych, za pomocą których będą
opisywane minimalne i maksymalne wymiary dobieranych grzejników. Przykładowo
można zdeklarować minimalną i maksymalną głębokość grzejnika, co pozwoli na
szybki dobór np. grzejników jednopłytowych i dwupłytowych albo tylko dwupłytowych.
!

Zmienne zdefiniowane w ten sposób dotyczą bieżącego projektu i dlatego są
nazywane zmiennymi lokalnymi. Nie są one widoczne w innych projektach.
Zmienne wyrażeń można również wprowadzać w dowolnym oknie edycji danych
projektu przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Insert. Więcej informacji na ten
temat Użytkownik przeczyta w rozdziale 6.

4.4. Definicje przegród
Po uzupełnieniu wszystkich pól w „Danych ogólnych” budynku, należy przejść do
kolejnych danych projektu przez kliknięcie myszką na pozycję „Definicje przegród”.
Wówczas w dolnym lewym okienku ukaże się lista zadeklarowanych przegród
przedstawiona w postaci drzewa – dla nowego projektu będzie ona pusta. Z prawej
strony pojawi się tabela z danymi wszystkich zadeklarowanych przegród – również
pusta. Po zdefiniowaniu przegród, lista i tabela będą uzupełnione wprowadzonymi
danymi.

Dane przegród przedstawione są w następujących kolumnach:
Nazwa – nazwa zdeklarowanej przegrody,
Opis – komentarz do nazwy przegrody,
Typ przegrody – dokładny typ przegrody wywołany w okienku definicji przegrody,
2
U0 – współczynnik przenikania ciepła przegrody [W/(m K)],
Użytkownik na tym etapie wprowadzania danych dysponuje poleceniami
dotyczącymi zdefiniowanych przegród. Niektóre z nich są dostępne w tabeli przegród,
a niektóre w drzewie przegród.
Dostępne czynności w tabeli danych
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W tabeli danych Użytkownik może dodawać definicje przegród, usuwać je oraz
przechodzić do okna edycji wybranej przegrody. Polecenia te są dostępne
w następujących miejscach:
W menu podręcznym (wywołanym prawym klawiszem myszki):
- Dodaj definicję przegrody (F7) – dodaje kolejną (nową) definicję przegrody na
końcu listy przegród.
- Dodaj definicję przegrody w miejscu zaznaczenia (Ins) – dodaje definicje
przegrody w miejscu zaznaczonym kursorem w tabeli przegród.
- Usuń przegrodę (Ctrl+Del) – usunięcie przegrody, na której znajduje się kursor
lub wszystkich zaznaczonych przegród.
Klawiatura:
- Shift+<strzałki> – zaznaczanie kolejnych przegród,
- Ctrl+<strzałki> – zaznaczanie wybranych przegród,
- Ctrl+Del – usunięcie przegrody lub wszystkich zaznaczonych, na których
znajduje się kursor.
Myszka:
- Podwójne kliknięcie prawym klawiszem myszy na przegrodę – wywołanie
podręcznego menu,
- Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy na przegrodę – przejście do edycji
przegrody.
- Złapanie przegrody za kolumnę z liczbą porządkową „Lp” i przeciągnięcie w inne
miejsce tabeli – przeniesienie zaznaczonej przegrody w inne miejsce tabeli
przegród.
- Złapanie przegrody za kolumnę z liczbą porządkową „Lp” +Ctrl i przeciągnięcie
w obrębie tabeli lub do schowka – skopiowanie przegrody w inne miejsce tabeli
lub do schowka.
Dostępne czynności w drzewie zdefiniowanych przegród
Menu podręczne:
- Dodaj definicję przegrody (F7) – dodaje kolejną (nową) definicję przegrody na
końcu listy przegród.
- Utwórz kopię definicji przegrody – pozwala na stworzenie kopii przegrody.
Polecenie bardzo wygodne w przypadku, gdy Użytkownik chce zdefiniować
przegrodę o innej nazwie, ale takich samych własnościach cieplnych jak
kopiowana.
- Dodaj definicje przegrody w miejscu zaznaczenia, (Ins) – pozwala na podanie
definicji przegrody w zaznaczonym miejscu drzewa zdefiniowanych przegród.
- Usuń definicję przegrody (definicję przegród), (Ctr+Del) – umożliwia usunięcie
wybranej przegrody lub przegród.
- Odnajdź element w drzewie/liście błędów – kliknięcie na to polecenie powoduje
odnalezienie zaznaczonej przegrody w drzewie/liście błędów.
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- Kopiuj (Ctrl+C) – pozwala na skopiowanie zaznaczonej definicji przegrody
(przegród) w obrębie aktualnie edytowanej listy przegród lub do listy przegród
w innym projekcie.
- Wytnij (Ctrl+X) – pozwala na wycięcie zaznaczonej definicji przegrody
(przegród).
- Wklej (Ctrl+V) – pozwala na wklejenie skopiowanej lub wyciętej przegrody
w wybrane miejsce listy przegród tego samego lub innego projektu.
Wymienione polecenia można również wywołać przez użycie przycisku
„Rozwiń menu”.
Myszka:
- Złapanie za zaznaczoną przegrodę i przeciągnięcie do schowka lub do innego
projektu – skopiowanie zaznaczonej przegrody do schowka lub do innego
projektu.
- Złapanie za zaznaczoną przegrodę +Shift i przeciągnięcie do schowka lub do
innego projektu – przeniesienie zaznaczonej przegrody do schowka lub do
innego projektu.
Korzystając ze schowka Użytkownik może stworzyć bazę definicji przegród,
z których może korzystać w obrębie tego samego projektu lub innych projektów.

4.4.1. Dane ogólne przegrody
Tutaj edytuje się przegrodę tzn. wpisuje i/lub zmienia się jej dane. Przejście do
okienka edycji przegrody wykonuje się:
- w drzewie zdefiniowanych przegród. W przypadku definiowania nowej przegrody
przez kliknięcie na ikonę

„Dodaj definicję przegrody” lub wywołanie tego

polecenia z menu podręcznego lub przez użycie przycisku
„Rozwiń menu”
lub za pomocą klawisza F7. Dla przegród już zdefiniowanych przez ich
zaznaczenie – kliknięcie na wybranej lewym klawiszem myszy.
- w tabeli przegród przez podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy lub użycie
klawisza Enter na wybranej przegrodzie.
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W danych ogólnych Użytkownik może wybrać sposób definiowania przegrody. Od
tego wyboru zależy rodzaj i ilość pól do samodzielnego uzupełnienia przez
Użytkownika.
Chcąc zdefiniować przegrodę o narzuconym współczynniku przenikania ciepła „U”
/oporze cieplnym przegrody „R” należy zaznaczyć pole „Przegroda o narzuconym U” /
„Przegroda o narzuconym R”” i wpisać wartości współczynnika „U” (albo „R”) w polu
„Uo”/ ”R”. Dla tak zdefiniowanych przegród Użytkownik powinien samodzielnie
uzupełnić poszczególne pola wyszczególnione poniżej.
W ten sposób definiuje się również okna i drzwi występujące w budynku. Aby
efektywnie pracować z programem można podać tutaj również wymiary okien i drzwi,
gdyż wymiary te są wywoływane automatycznie przez podanie nazwy przegrody.
Wysokość i szerokość okien i drzwi należy podawać wg zewnętrznych wymiarów
ościeżnic (zgodnie z normami).
Aby zdefiniować przegrodę jednorodną o znanej budowie, należy wybrać w polu
„Sposób definiowania przegrody” opcję „Przegroda o zdefiniowanych warstwach”.
Takiej przegrodzie należy wybrać jej typ oraz uzupełnić tabelę warstw materiałów
budowlanych.
Chcąc zdefiniować przegrodę niejednorodną należy najpierw zdefiniować
powtarzalne jednorodne elementy. Elementy te mogą być zadeklarowane jako
warstwowe lub o narzuconym współczynniku „U”/ oporze cieplnym „R”. Z takich
powtarzalnych elementów jednorodnych należy zdefiniować przegrodę niejednorodną.
Wybieramy opcję „przegroda niejednorodna” a w tabeli elementy przegrody
niejednorodnej. Należy jeszcze określić procentowy udział długości elementu
jednorodnego w długości niejednorodnej i powtarzalnej jednostki przegrody.
Okno edycji definicji przegrody podzielone jest na dwie zasadnicze części:
- część górną zawierającą dane ogólne przegrody,
- część dolną zawierającą tabelkę warstw przegrody.
Dane ogólne przegrody obejmują:
Nazwę przegrody – do uzupełnienia przez Użytkownika w przypadku, gdy nie
zadeklarowano wzorca nazw definicji przegród. Sugeruje się, aby wprowadzane
nazwy były krótkim opisem symbolicznym, np. "Stpd" dla nazwania stropodachu,
natomiast szczegółowy opis przegrody można umieścić w polu „Opis”.
Opis – Użytkownik może uzupełnić nazwę komentarzem, np. stropodach
drewniany.
Sposób definiowania przegrody – pole wyboru następujących możliwości
definiowania przegrody:
- przegroda o narzuconym „U”/”R”,
- przegroda o zdefiniowanych warstwach,
- przegroda niejednorodna,
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Typ przegrody – do wyboru z rozwijalnej listy:
SZ – ściana zewnętrzna,
SW – ściana wewnętrzna,
StP – strop nad przejazdem,
SD – dach lub stropodach,
StW – strop wewnętrzny,
PG – podłoga na gruncie,
SG – ściana przy gruncie,
OZ – okno zewnętrzne,
OW – okno wewnętrzne,
DZ – drzwi zewnętrzne,
DW – drzwi wewnętrzne.
Kierunek przepływu ciepła
Uzupełniany automatycznie przez program dla przegród o stałym kierunku
przepływu ciepła np. dla ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie itp. Przegrodom
wewnętrznym takim jak okna, drzwi których kierunek przepływu ciepła zależy od
ich użycia w strukturze budynku, Użytkownik deklaruje samodzielnie w zależności
od występowania w budynku. Dla stropu wewnętrznego jest obliczana wartość
współczynnika przenikania ciepła U dla przepływu ciepła w górę i w dół. Zwalnia to
Użytkownika z dwukrotnego deklarowania stopu wewnętrznego dla przeciwnych
zwrotów przepływu ciepła.
Rsi – opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej przegrody
Uzupełniany automatycznie przez program w oparciu o normy na podstawie
wybranego typu przegrody oraz zgodnie z kierunkiem przepływu ciepła,
Rse – opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej przegrody
Uzupełniany automatycznie przez program w oparciu o normy na podstawie
wybranego typu przegrody oraz zgodnie z kierunkiem przepływu ciepła,
Uo – współczynnik przenikania ciepła
Dla przegrody warstwowej pole to jest obliczane przez program. Dla przegrody
o narzuconym współczynniku „U” jest do uzupełnienia przez Użytkownika,
∆U0 – dodatek normowy do współczynnika przenikania ciepła Uo
Pole służy do wprowadzenia poprawek do współczynnika przenikania
ciepła Uo. Poprawki należy stosować zgodnie z danymi normatywnymi z uwagi na:
- nieszczelności w warstwie izolacji,
- łączniki mechaniczne przebijające warstwę izolacyjną,
- opady na dach o odwróconym układzie warstw.
Σd – grubość przegrody
Dla przegrody warstwowej wartość obliczana przez program. Dla przegrody
o narzuconym współczynniku „U” jest do samodzielnego uzupełnienia przez
Użytkownika. Pole widoczne dla wszystkich przegród.
2
C/A – pojemność cieplna przegrody odniesiona do 1m powierzchni
przegrody
Wielkość ta określa ilość ciepła zakumulowanego w przegrodzie przy zmianie
temperatury wewnętrznej w funkcji sinusoidalnej w przedziale ± 1K, w zadanym
przedziale czasu. Jej obliczenie lub podanie przez Użytkownika pozwala na
obliczenie przez program stałej czasowej budynku/pomieszczenia, a w rezultacie
na obliczenia dodatkowej mocy cieplnej. Dodatkowa moc cieplna wynika z potrzeby
dostarczenia dodatkowej ilości ciepła przy ogrzewaniu niestacjonarnym. Sposób
obliczeń skutecznej grubości warstwy przegrody, dla której jest obliczana wartość
„C/A” jest opisany w Dodatek B. zastosowane normy i metody obliczeń.
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W przypadku wybrania opcji obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło
oraz czasowego obniżenia temperatury w pomieszczeniach wystarczy uzupełnić dane
dotyczące grubości przegrody oraz pojemności cieplnej „C/A” tylko raz.
hz – wysokość (długość) przegrody zewnętrzna
Pole do samodzielnego uzupełnienia przez Użytkownika, (opcjonalnie).
wz – szerokość przegrody zewnętrzna
Pole do samodzielnego uzupełnienia przez Użytkownika, (opcjonalnie).
Az – powierzchnia przegrody zewnętrzna
Pole obliczane przez program automatycznie na podstawie uzupełnionych
wymiarów przegrody lub do edycji przez Użytkownika w przypadku nie
zdefiniowania wymiarów poziomych (pionowych) powierzchni przegrody,
(opcjonalnie).
!

Uzupełnienie wymiarów przegród w tym miejscu programu zwalnia Użytkownika
z deklarowania wymiarów w oknie edycji pomieszczenia. Jednak tak
zdefiniowane przegrody mogą być edytowane tylko w pozycji projektu „Definicje
przegród”. Z tego powodu zaleca się tutaj definiować wymiary tych przegród,
których długość i szerokość są stałe w obrębie całego budynku.
W zależności od wybrania opcji obliczeń strat ciepła do gruntu – metodą
szczegółową czy uproszczoną dla przegród typu: podłoga na gruncie oraz ściana przy
gruncie do uzupełnienia pozostają dodatkowe pola. Przy wyborze metody obliczeń
strat ciepła do gruntu metodą szczegółową należy uzupełnić większą ilość danych,
które zostały opisane poniżej.
W projekcie można wybrać odpowiedni typ podłogi na gruncie, który Użytkownik
określa w polu „Typ dodatkowej izolacji podłogi”. Należą do nich:
- płyta na gruncie – podłoga typu płyta na gruncie odnosi się do każdej podłogi
w bezpośrednim kontakcie z gruntem na całej swej powierzchni, niezależnie od
tego czy jest na całej powierzchni oparta na gruncie. Podłoga taka może być:
• nieizolowana – typ dodatkowej izolacji „Brak”; w tabeli warstw nie
wprowadzona żadna warstwa izolacji,
• równomiernie izolowana na całej powierzchni – typ dodatkowej izolacji
„Brak”; w tabeli warstw warstwa izolacji wprowadzona powyżej, poniżej
lub wewnątrz płyty,
• dodatkowo izolowana krawędziowo – typ dodatkowej izolacji
„Poziomo/Pionowo” niezależnie od tego, czy podłoga jest izolowana
równomiernie na całej powierzchni czy też nie jest izolowana.
- podłoga podniesiona – jest to konstrukcja podłogi, w której podłoga znajduje się
w pewnej odległości od gruntu, w wyniku czego pomiędzy nią a gruntem
powstaje pustka powietrzna. Typ dodatkowej izolacji „Podniesiona”,
- podziemie – dotyczy podłóg, które znajdują się poniżej poziomu gruntu. Typ
dodatkowej izolacji „Brak”, uzupełnione pole „z” dotyczące zagłębienia podłogi
poniżej poziomu gruntu.
Dla ścian przy gruncie – SG
Opór cieplny ścian podziemia – Rsp
Wartość uzupełniana przez program automatycznie na podstawie danych
z tabeli przegród dla przegrody warstwowej. Dla przegród o narzuconym oporze
cieplnym do uzupełnienia przez Użytkownika.
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Dla podłóg na gruncie – PG (ogólnie)
Opór podłogi „Rp”
Wartość uzupełniana przez program automatycznie na podstawie danych
z tabeli przegród dla przegrody warstwowej. Dla przegród o narzuconym oporze
cieplnym do uzupełnienia przez Użytkownika.
Typ dodatkowej izolacji podłogi – typ dodatkowej izolacji podłogi wybierany
z rozwijanej listy:
- Brak – odnosi się do przypadku, gdy powierzchnia podłogi nie jest dodatkowo
izolowana krawędziowo. Podłoga ta może być izolowana na całej powierzchni
lub może być nie izolowana. Jeżeli Użytkownik uzupełni pole dotyczące
zagłębienia podłogi oznacza to, że zadeklarował w ten sposób podziemie.
- Podniesiona – odnosi się do takiej konstrukcji podłogi, w której podłoga znajduje
się w pewnej odległości od gruntu. Powstała w ten sposób przestrzeń
podpodłogowa może być wentylowana lub niewentylowana. Należy tu np.
podłoga drewniana lub strop gęstożebrowy.
- Pozioma – odnosi się do podłóg typu płyta na gruncie, która ma izolację
krawędziową umieszczoną poziomo na obwodzie podłogi.
- Pionowa – odnosi się do podłóg typu płyta na gruncie, która ma izolację
krawędziową umieszczoną pionowo na obwodzie podłogi.
Dla podłogi typu płyta na gruncie
Jeżeli Użytkownik chce wprowadzić podłogę na gruncie bez dodatkowej
izolacji krawędziowej wybiera z rozwijanej listy typ dodatkowej izolacji „Brak”.
W tabeli przegród Użytkownik może ją zdefiniować jako zaizolowaną
równomiernie lub niezaizolowaną na całej jej powierzchni przez wprowadzenie (lub
odpowiednio nie wprowadzenie) warstwy izolacji z listy materiałów.
Jeżeli Użytkownik w polu „z” wpisze wartość „0” oznacza to, że jest to podłoga
typu płyta na gruncie niezagłębiona.
Dla podłóg na gruncie zagłębionych poniżej poziomu gruntu
Jeżeli Użytkownik chce wprowadzić podłogę, która zagłębiona jest poniżej
poziomu gruntu należy wybrać typ dodatkowej izolacji „Brak” oraz uzupełnić
wartość pola „z”:
z – Głębokość dolnej krawędzi podłogi
Dotyczy budynków, w których część przestrzeni użytkowej znajduje się poniżej
poziomu gruntu. Użytkownik podaje tutaj głębokość podłogi podziemia poniżej
poziomu gruntu. Jeżeli „z” zmienia się na obwodzie budynku, to do obliczeń trzeba
przyjąć wartość średnią. Podłoga podziemia może być nieizolowana lub izolowana,
przy czym warstwę izolacji podłogi Użytkownik wpisuje w znajdującej się poniżej
tabeli przegród podczas określania warstw materiałowych.
Dla podłóg na gruncie z dodatkową izolacją poziomą/pionową
Jeżeli Użytkownik chce wprowadzić podłogę typu płyta na gruncie dodatkowo
zaizolowaną, wybiera z rozwijalnej listy w polu „Typ dodatkowej izolacji podłogi” –
„pozioma/pionowa”.
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BI – Szerokość (wysokość) dodatkowej izolacji
Użytkownik uzupełnia zawsze samodzielnie w zależności od wysokości
(szerokości) zastosowanej izolacji,
Rizl – Opór dodatkowej izolacji
Wartość uzupełniana przez program automatycznie na podstawie danych
z tabeli przegród dla przegrody warstwowej. Dla przegród o narzuconym oporze
cieplnym do uzupełnienia przez Użytkownika.
dizl – Grubość dodatkowej izolacji
Wartość uzupełniana przez program automatycznie na podstawie danych
z tabeli przegród dla przegrody warstwowej. Dla przegród o narzuconym oporze
cieplnym do uzupełnienia przez Użytkownika.
Dla podłóg na gruncie z podniesioną konstrukcją podłogi
Jeżeli Użytkownik chce zdefiniować podłogę o konstrukcji podniesionej jako
przegrodę warstwową, musi w tabeli przegród oddzielić warstwy podłogi
podniesionej od warstw podpodłogi warstwą powietrzną wybraną z listy materiałów.
Warstwa powietrza jest przestrzenią podpodłogową. Zadeklarowanie tej przestrzeni
jako wentylowanej polega na wypełnieniu pola „A” – „Powierzchnia otworów na
jednostkę obwodu podłogi”. Użytkownik może również narzucić tę konstrukcję,
uzupełniając samodzielnie wymienione poniżej pola.
Rp – Opór podłogi
Opór cieplny podniesionej części podłogi. Dla przegrody warstwowej pole to
jest obliczane przez program. Dla przegród o narzuconym oporze cieplnym jest do
uzupełnienia przez Użytkownika.
Rpp – Opór izolacji podpodłogi
Opór cieplny wszystkich warstw podpodłogi – znajdujących się poniżej
podniesionej części podłogi nie włączając przestrzeni powietrznej (podpodłogowej).
Program traktuje wszystkie warstwy podpodłogi jako jej izolację od gruntu.
A – Powierzchnia otworów na jednostkę obwodu podłogi
Pole uzupełniane przez Użytkownika zgodnie z budową podłogi podniesionej.
Jeżeli przestrzeń podpodłogowa jest niewentylowana to wartość jest równa 0.
dpp – grubość podpodłogi
Grubość warstw podłogi znajdujących się poniżej powietrznej przestrzeni
podpodłogowej. Wartość uzupełniana przez program automatycznie na podstawie
danych z tabeli przegród dla przegrody warstwowej. Dla przegród o narzuconym
oporze cieplnym do uzupełnienia przez Użytkownika.
h – Wysokość górnej krawędzi powierzchni podłogi ponad zewnętrzny
poziom gruntu
Określa wysokość położenia podłogi ponad zewnętrzny poziom gruntu.
Użytkownik uzupełnia samodzielnie w zależności od usytuowania budynku.
Dla obliczeń strat ciepła metodą uproszczoną, danych do uzupełnienia jest mniej.
Dla podłóg na gruncie o konstrukcji podniesionej należy jedynie zaznaczyć pole
„Podłoga podniesiona”.
• Dla obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło należy uzupełnić następujące
dane:
Dla okien/drzwi zewnętrznych
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gw – Współczynnik przepuszczalności energii przez szybę
W programie uwzględniana jest przepuszczalność całkowitego promieniowania
słonecznego określona dla przypadku promieniowania słonecznego prostopadłego
do oszklenia. Typowa całkowita przepuszczalność energii słonecznej dla
najczęściej stosowanych typów oszklenia to: dla szyby zwykłej oszklenie
pojedyncze gw = 0,85, oszklenie podwójne gw = 0,75. Dla innych typów oszklenia
należy stosować wartości certyfikowane.
Usz – Udział powierzchni szyby w powierzchni okna/drzwi
Do uzupełnienia przez Użytkownika w zależności od rodzaju przegrody –
okna/drzwi i ich konstrukcji.

4.4.2. Tabela warstw przegrody
Po uzupełnieniu danych ogólnych definiowanej przegrody warstwowej należy
zadeklarować warstwy przegrody w tabeli warstw.
Po każdej zmianie danej program przelicza na nowo współczynnik „UO”. Jeżeli
w przegrodzie występuje pustka powietrzna, należy wybrać z listy materiałów
budowlanych warstwę powietrzną.
!

Warstwy ścian zewnętrznych należy deklarować od strony wewnętrznej do
zewnętrznej przegrody – zgodnie z kierunkiem przepływu ciepła, o czym
przypominają ikony w kolumnie L.p. Pierwszą warstwę wewnętrzną oznacza
ikona
, ostatnią warstwę przegrody oznacza ikona
. Ma to szczególne
znaczenie podczas edycji przegród zewnętrznych np. stropodachów.

Oznaczenia kolumn w tabeli:
Typ – określa graficznie typ materiału, np. warstwa powietrzna, styropian itp.
Materiał – wybrany przez Użytkownika z katalogu materiałów budowlanych lub
uzupełniony samodzielnie. Aby wywołać listę materiałów budowlanych należy
„Wybierz materiał z listy”. W tej
kliknąć myszką przycisk w polu nazwy materiału
liście dostępny jest tryb szybkiego wyszukiwania materiału – wystarczy wpisać kilka
pierwszych liter poszukiwanej nazwy materiału w polu „Wpisz pierwsze litery nazwy
szukanego materiału”. Wybór można zatwierdzić klawiszem Enter lub klikając OK.
d – Grubość warstwy
Projektowy wymiar grubości warstwy. W tym polu istnieje również możliwość
wyboru jednostki grubości warstwy (m, cm, mm) z rozwijanej listy pod przyciskiem
. Program automatycznie przelicza grubość przegrody w wybranych jednostkach.
Domyślną jednostką jest metr. W tej kolumnie Użytkownik może również wybrać
opcję programu „Docieplenie przegrody”, za pomocą której może ocieplić przegrodę
w celu uzyskania wymaganego współczynnika przenikania ciepła przegrody „Uo”.
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Tę funkcję Użytkownik wywołuje przez użycie przycisku
dla wybranej warstwy
przegrody.
λ – Współczynnik przewodności cieplnej
Wartość podawana dla warstwy jednorodnej, zależna od rodzaju materiału. Dla
materiału wybranego z listy wartość uzupełniana automatycznie. Dla materiału
wpisanego ręcznie do samodzielnego uzupełnienia.
Cp – Ciepło właściwe
Określa własność materiału w stanie suchym. Dla materiału wybranego z listy
wartość uzupełniana automatycznie. Dla materiału wpisanego ręcznie do
samodzielnego uzupełnienia.
ρ – Gęstość materiału w stanie suchym
Dla materiału wybranego z listy wartość uzupełniana automatycznie. Dla
materiału wpisanego ręcznie do samodzielnego uzupełnienia.
R – Opór cieplny warstwy
Wartość obliczana przez program na podstawie danych.
µ – Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej materiału budowlanego
Kolumna widoczna w przypadku, gdy Użytkownik zaznaczył opcję obliczeń
„Obliczaj wykroplenia wewnątrz przegród” w „Danych ogólnych” projektu. Określa
paroprzepuszczalność warstwy materiału przegrody. Aby zadeklarować warstwę
paroizolacyjną należy wpisać jako wartość oporu dyfuzji pary wodnej symbol „INF”,
co oznacza nieskończenie dużą wartość oporu dyfuzji pary wodnej.
l – Warstwa dodatkowej izolacji
Kolumna widoczna dla podłóg na gruncie z dodatkową izolacją krawędziową
pionową/poziomą. Przez zaznaczenie okienka przy wybranej warstwie w tabeli
przegród, Użytkownik wybiera daną warstwę przegrody na dodatkową izolację.
Program zawiera katalog materiałów budowlanych, tak więc nie trzeba wpisywać
ręcznie właściwości cieplnych kolejnych warstw przegrody w kolumnach „λ”, „Cp”, „ρ”,
„R”, „δ”. Użytkownik może również samodzielnie wprowadzić warstwę przegrody spoza
katalogu, przez podanie jej nazwy oraz właściwości w kolejnych kolumnach tabeli
warstw przegrody.
Program zawiera katalog materiałów budowlanych, tak więc, nie trzeba wpisywać
ręcznie właściwości cieplnych kolejnych warstw przegrody w kolumnach „λ”, „Cp”, „ρ”,
„R”, „µ”. Użytkownik może również samodzielnie wprowadzić warstwę przegrody spoza
katalogu, przez podanie jej nazwy oraz właściwości w kolejnych kolumnach tabeli
warstw przegrody.
Docieplenie przegrody – omówienie
„Docieplenie przegrody”, czyli zmianę parametrów cieplnych przegrody można
uzyskać przez zwiększenie grubości wybranej warstwy materiału przez użycie
w kolumnie „d”. Wyświetlane wówczas okno zawiera pole „Uo –
przycisku
współczynnik przenikania ciepła” umożliwiające wpisanie wymaganej wartości
współczynnika przenikania ciepła przegrody. Po zatwierdzeniu wprowadzonej wartości
„Uo” program obliczy wymaganą grubość przegrody spełniającą warunek zmiany
parametrów cieplnych przegrody do wymaganej wartości „Uo”. Najczęściej wybieraną
jest warstwa izolacji cieplnej.
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4.4.3. Kontrola wykroplenia pary wodnej w przegrodzie
W dolnej części okna edycji mogą pojawić się pola
. Są one aktywne
dla przegród zewnętrznych kontaktujących się z powietrzem, którym zadeklarowano
budowę warstwową. Pole oznaczone ikoną
służy do wyświetlania wykresu
temperatur. W przypadku, gdy Użytkownik w „Danych ogólnych” wybierze dodatkową
opcję obliczeń „Obliczaj wykroplenie wewnątrz przegrody”, na tym samym wykresie
wyświetlone są wykresy ciśnienia cząstkowego i nasycenia pary wodnej
w przegrodzie.
Jeżeli pojawi się ikona
oznacza to, że w przegrodzie występuje wykroplenie
i to sugeruje Użytkownikowi konieczność przekonstruowania przegrody.
Jeżeli pojawi się ikona
oznacza to, że wykroplenie, jakie występuje
w przegrodzie występuje na jej wewnętrznej powierzchni.
Kliknięcie na ikonę
powoduje wyświetlenie okienka do edycji temperatury
i wilgotności powietrza po wewnętrznej i zewnętrznej stronie przegrody jako danych do
kontroli wykroplenia (bez związku z rzeczywistym użyciem danej przegrody w projekcie
budynku).
Pola te są puste, jeżeli nie dotyczą danej przegrody (np. przegrody wewnętrznej,
przegród kontaktujących się z gruntem) lub wyszarzane, jeżeli program nie ma
możliwości obliczenia spadku temperatur czy wykroplenia w przegrodzie np. dla
przegrody o narzuconym współczynniku „U”
.
Na wykresie spadku temperatur i ciśnień pary wodnej w przegrodzie Użytkownik
może sprawdzać wartości temperatur i ciśnień na granicach warstw, przez najechanie
myszką na poszczególne warstwy:
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Wykres spadku temperatur jest przedstawiony łamaną linią, o określonym
w legendzie kolorze oraz rodzaju linii. Podobnie jest przedstawiony rozkład ciśnień
cząstkowych i nasycenia pary wodnej w przegrodzie. Jeżeli wykresy się przecinają
i pozornie ciśnienie cząstkowe pary wodnej przewyższa ciśnienie nasycenia, to
następuje jej wykroplenie w przegrodzie. Na wykresie jest to przedstawione w postaci
zakreskowanego pola.
Na wykresie w sposób graficzny przedstawione jest wykroplenie pary na
powierzchni wewnętrznej przegrody w postaci kropel wody.

4.4.4. Dostępne czynności w oknie edycji przegrody
Dostępne czynności w tabeli warstw przegrody:
Menu podręczne (wywołanie prawym klawiszem myszki):
- Dodaj warstwę (warstwy), F7 – polecenie powoduje dodanie nowej warstwy
przegrody na końcu tabeli warstw,
- Dodaj warstwę w miejscu kursora, Ins – powoduje dodanie nowej warstwy
w tabeli warstw, w miejscu zaznaczonym kursorem,
- Usuń warstwę, Ctrl+Del – powoduje usunięcie zaznaczonej przegrody
(przegród).
Klawiatura:
- Ins – wstawienie warstwy w miejscu kursora,
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Tab – przechodzenie pomiędzy polami w danych ogólnych,
Shift+Tab – powrotne przechodzenie pomiędzy polami w danych ogólnych,
Shift+<strzałki> – zaznaczanie kolejnych warstw przegrody,
Ctrl+<strzałki> – zaznaczanie wybranych warstw przegrody,
<strzałki> – przechodzenie pomiędzy warstwami oraz pomiędzy kolumnami
w tabeli przegród,
- Ctrl+Enter – przejście do okna katalogu materiałów budowlanych,
- Ctrl+Del – usunięcie warstwy przegrody,

-

Myszka:
- Kliknięcie prawym klawiszem – wyświetlenie podręcznego menu dla przegrody,
– wyświetlenie wykresu spadków
- Ustawienie nad polem z chmurką
temperatur lub/oraz ciśnień cząstkowych pary wodnej w przegrodzie,
- Złapanie za kolumnę z liczbą porządkową i przeciągnięcie do schowka lub do
innego projektu – skopiowanie zaznaczonych warstw (warstwy) do schowka lub
do innego projektu,
- Złapanie za kolumnę z liczbą porządkową+Shift i przeciągnięcie do schowka lub
do innego projektu – przeniesienie zaznaczonych warstw (warstwy) do schowka
lub do innego projektu,
- Złapanie za kolumnę z liczbą porządkową+Ctrl i przeciągnięcie w obrębie tabeli
lub do schowka – kopiowanie zaznaczonych warstw (warstwy) w tabeli
przegród,
- Złapanie za kolumnę z liczbą porządkową i przeciągnięcie w inne miejsce tabeli
– przeniesienie zaznaczonych warstw w inne miejsce w tabeli przegród.
Korzystając ze schowka Użytkownik może stworzyć tam bazę warstw przegród,
z których może korzystać w obrębie tego samego lub innych projektów.

4.4.5. Okno wyboru materiału budowlanego
Podczas edycji przegrody, listę materiałów budowlanych można wywołać
korzystając z przycisku
„Wybierz materiał z listy” znajdującego się w polu nazwy
materiału. Pojawi się okno, zawierające listę materiałów, z których Użytkownik może
korzystać definiując przegrody.

93

Edycja danych

Oznaczenia kolumn w tabeli:
Nazwa materiału lub grupy materiałowej
d – grubość warstwy przegrody
Przy danym materiale budowlanym, pole może być uzupełnione wartością
zadeklarowaną przez Użytkownika w oknie edycji materiałów budowlanych (zobacz
rozdział
4.6),
w przeciwnym
wypadku,
dla
materiałów
budowlanych
zadeklarowanych w programie wartości „d” pozostają nieuzupełnione.
ρ – gęstość materiału budowlanego
Określa gęstość materiału w stanie suchym.
λ – współczynnik przewodności cieplnej materiału budowlanego
Dla danego materiału zależny od stopnia zawilgocenia. Określany
automatycznie przez program dla wybranego z listy materiału budowlanego.
Cp – ciepło właściwe materiału budowlanego
Określa ciepło właściwe materiału w stanie suchym.
µ – współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej materiału budowlanego
Wartość uzupełniana automatycznie w zależności od właściwości materiału
budowlanego.
R – opór cieplny warstwy przegrody
Pole nie uzupełnione. Wartość podawana przez Użytkownika lub obliczana
w tabeli przegród,
Użytkownik ma
następujących pól:
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- Pokaż warstwy powietrzne najpierw – zaznaczenie tego pola powoduje
wyświetlenie grupy warstw powietrznych, jako pierwszych na liście materiałów
budowlanych,
- Wpisz pierwsze litery nazwy szukanego materiału – pole służące do wpisywania
z klawiatury początkowych liter lub całej nazwy materiału budowlanego
poszukiwanego w liście materiałów,
- Widok alfabetyczny – wybór tego pola powoduje wyświetlenie materiałów
budowlanych w postaci listy ułożonej w porządku alfabetycznym,
- Widok grupowy – wybór tego pola powoduje wyświetlenie materiałów
budowlanych w układzie grupowym,
- Sortuj wg ... – pole służące do sortowania materiałów budowlanych wg
następujących cech: nazwy, grubości, gęstości, współczynnika lambda, ciepła
właściwego, paroprzewodności, oporu przenikania.
Właściwości cieplne wszystkich materiałów budowlanych są określane dla
warunków średniowilgotnych.
W liście, jako pierwsza wyświetlana jest grupa zawierająca ostatnio użyte
materiały.
Dostępny jest tryb szybkiego wyszukiwania materiału. Wpisanie całej nazwy lub
pierwszych liter z nazwy poszukiwanego materiału w wyświetlonym polu zaznaczonym
kursorem „Wpisz pierwsze litery nazwy szukanego materiału” powoduje jego
odszukanie. Wybór można zatwierdzić klawiszem Enter lub klikając przycisk OK.
Za pomocą przycisku
lub klawisza F3 dla wpisanego ciągu liter
jest wyszukiwany kolejny materiał budowlany odpowiadający wpisanej nazwie.
W linii stanu jest wyświetlana pełna nazwa aktualnie zaznaczonego materiału.
Nazwa ta nie jest widoczna w liście.
Dostępne czynności w oknie wyboru materiału:
Klawiatura:
- Enter – wybór materiału, na którym znajduje się kursor,
- Wpisanie początkowych liter poszukiwanej nazwy materiału powoduje jego
wyszukanie w liście materiałów budowlanych. Np. wpisanie liter „ka” powoduje
wyszukiwanie materiału rozpoczynającego się od tych liter np. „kamień”.
Przejście do następnego materiału zaczynającego się od wpisanych liter
następuje po przyciśnięciu na F3.
- F3 – przejście do następnego materiału zaczynającego się od podanego ciągu
liter.
Myszka:
- Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy na grupę materiału – rozwinięcie
wybranej grupy materiałów do widoku listy.
- Pojedyncze kliknięcie na ikonkę
przy nazwie grupy – rozwinięcie wybranej
grupy materiałów do widoku listy.
- Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy na materiał – wybór materiału do
edytowanej przegrody.
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Lista jest niedostępna do edycji przez Użytkownika. Edycja jest możliwa
w opcjach menu głównego >> polecenie „Narzędzia/Edycja materiałów” Ctrl+F<<.

4.5. Struktura budynku
Opis struktury budynku, odpowiadającej rzeczywistym rzutom, pozwala na
przeprowadzenie poprawnych obliczeń cieplnych.
Pomieszczenie jest podstawowym obiektem struktury budynku, dla którego
przeprowadzane są obliczenia strat ciepła. Deklarację przynależności nowo
wprowadzanego pomieszczenia do mieszkań Użytkownik musi przeprowadzić
stopniowo tzn. najpierw wprowadzić kondygnację, na kondygnacji wprowadzić
mieszkanie, a następnie w mieszkaniach pomieszczenia. Można również zmienić
przynależność pomieszczenia do mieszkania, przez jego skopiowanie lub
przeniesienie do innego wybranego mieszkania.
Podział budynku na mieszkania jest wymagany do obliczania bilansu powietrza
wentylacyjnego i automatycznego rozdziału strat ciepła.
Podział budynku na strefy cieplne umożliwia wykonanie obliczeń sezonowego
zapotrzebowania na ciepło budynku.
Do strefy cieplnej może należeć całe mieszkanie, kilka pomieszczeń
w mieszkaniu lub grupa pomieszczeń w budynku.
Najczęściej, przy pominięciu odmiennej temperatury łazienki, można mieszkanie
potraktować jako jedną strefę cieplną. W takiej sytuacji program może obliczyć
jednocześnie bilans powietrza wentylacyjnego i sezonowe zapotrzebowanie na ciepło
dla mieszkania.
Jak już wspominano, z uwagi na możliwość opisu budynku w sposób tabelaryczny
i graficzny dostępne są dwa sposoby pracy z programem:
1. Użytkownik programu może wprowadzić dane graficzne przez wczytanie pliku
z programu Instal-therm. Wczytana struktura budynku do programu Instal-OZC
jest interpretowana tabelarycznie, a możliwości jej modyfikacji w zakresie
geometrii są zablokowane. Pomieszczenia posiadają wczytane wymiary
przegród, typ, orientację względem stron świata i względem siebie, a także
przypisanie podprzegród do przegród. Edycja danych graficznych polega na ich
uzupełnianiu danymi tabelarycznymi. W ten sposób określa się wartość
współczynnika przenikania ciepła przegród, temperatury w pomieszczeniach,
pionową geometrię budynku tj. wysokości i rzędne kondygnacji, dane dotyczące
wnęki grzejnikowej i inne. Uzupełnianie danych graficznych wykonuje się
w analogiczny sposób jak uzupełnianie danych tabelarycznych – zobacz rozdział
2.5.
2. Użytkownik może wprowadzać dane wyłącznie tabelarycznie tj. opisać budynek
poprzez definicję przegród, pomieszczeń, mieszkań i kondygnacji bezpośrednio
w tabelach danych. Tak wprowadzone dane można dowolnie edytować. Taki
sposób wprowadzania danych- w sposób tabelaryczny jest opisany w niniejszym
rozdziale.
3. Możliwy jest również sposób mieszany. Najczęściej w sposób graficzny
wprowadza się ogrzewaną strukturę budynku, natomiast kondygnacje
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nieogrzewane deklaruje się w sposób tabelaryczny. Taki sposób został opisany
w rozdziale 2.5.5.
Strukturę budynku Użytkownik opisuje w sposób tabelaryczny poprzez
uzupełnianie pól i tabel danymi dotyczącymi kondygnacji, mieszkań i pomieszczeń.
W tym celu, po zdefiniowaniu przegród należy przejść na trzecią pozycję danych
projektu „Struktura budynku”. Aby zdefiniować strukturę budynku, czyli
zadeklarować podział budynku na kondygnacje, mieszkania i pomieszczenia należy
kliknąć kolejno ikonę
dla wprowadzenia kondygnacji, a następnie ikonę
dla
wprowadzenia mieszkania. Aby wprowadzić pomieszczenie należy, kliknąć na ikonę
, natomiast chcąc wprowadzić przegrody do tych pomieszczeń kliknąć należy
ikonę
oraz ikonę
, jeżeli w danej przegrodzie występują drzwi i okna. Jest to
bardzo wygodny sposób definiowania struktury budynku.
Kondygnacje, mieszkania i pomieszczenia można także wprowadzać za pomocą
klawiszy funkcyjnych, np. F7 wprowadza kondygnację, Ins wprowadza kondygnację
w miejscu zaznaczenia, Ctr+F7 dodaje mieszkanie na kondygnacji.
Więcej możliwości wprowadzania struktury budynku za pomocą klawiszy
funkcyjnych Użytkownik może wywołać korzystając z prawego klawisza myszy lub
. Polecenia tam dostępne są dokładnie
przez użycie przycisku „Rozwiń menu”
opisane w kolejnych rozdziałach 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4.
Program automatycznie zakłada na każdej kondygnacji umowne mieszkanie
określone jako „Domyślne”, które wskazuje ikona
. Tutaj jest automatycznie
wprowadzane każde nowo utworzone w programie Instal-therm pomieszczenie.
Pomieszczenia w programie Instal-OZC można deklarować w dowolnie wybranym lub
wprowadzonym mieszkaniu
Podczas wprowadzania struktury budynku program automatycznie wyświetla ją
jako drzewko w lewym dolnym oknie. Klikając na ikonkę drzewko struktury budynku
można rozwinąć do dowolnego poziomu.
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W bardzo prosty i wygodny sposób można rozwinąć drzewko struktury budynku
korzystając z ikon znajdujących się na dole okna. Kolejno: ikona
rozwinięcie drzewa do poziomu kondygnacji, ikona
do poziomu pomieszczeń, ikona

powoduje

do poziomu mieszkań, ikona

rozwija drzewko do poziomu przegród i na

końcu ikona
do poziomu okien i drzwi. W ten sposób można przedstawić budynek
na dowolnie wybranym stopniu struktury.
Aby w szybki sposób utworzyć klatkę schodową należy:
1. Na każdej kondygnacji (piętrze) utworzyć nowe mieszkanie, które będzie klatka
schodową.
2. Na każdej kondygnacji (piętrze) przenieść pomieszczenie klatki schodowej do
nowo utworzonego mieszkania.
3. W trybie MultiSelect (z wciśniętym klawiszem Ctrl) należy zaznaczyć wszystkie
nowo utworzone mieszkania (te przeznaczone na klatkę schodową), kliknąć
prawym klawiszem myszy i z podręcznego menu wybrać opcje "Połącz
mieszkania". Następnie należy wybrać mieszanie główne.

4. W podobny sposób należy zaznaczyć (w trybie MultiSelect) tylko wszystkie
pomieszczenia klatek schodowych znajdujących się we wcześniej utworzonych
mieszkaniach i z podręcznego menu wybrać opcję "Połącz pomieszczenia", oraz
również należy wybrać pomieszczenie główne.
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5. W ten sposób została utworzona klatka schodowa w projekcie.

4.5.1. Opis kondygnacji
Po wprowadzeniu kondygnacji, Użytkownik może uzupełnić jej dane. Przez
kliknięcie w drzewku struktury budynku lewym klawiszem myszy na poziom
kondygnacji Użytkownik wywoła z prawej strony ekranu okno edycji kondygnacji
„Struktura budynku: Kondygnacja”.
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Pola edycji służą do wybrania kondygnacji odniesienia, wpisania nazwy ,
komentarza do nazwy w polu „Opis” oraz uzupełnienia danych dotyczących wymiarów
kondygnacji oraz wnęki grzejnikowej. Są to: rzędna podłogi, wysokość kondygnacji
w osiach, grubość stropu, rzędna parapetu, domyślna szerokość wnęki grzejnika.
Do uzupełnienia pozostają następujące pola:
Kondygnacja odniesienia
Należy wybrać w budynku kondygnację i zaznaczyć pole „Kondygnacja
odniesienia”, względem której będą obliczane rzędne pozostałych poziomów.
Obliczenia będą wykonywane na podstawie rzędnej kondygnacji odniesienia
i wysokości każdej z nich.
Nazwa – nazwa kondygnacji
Użytkownik może zmienić nazwę kondygnacji, która wynika z jej zdefiniowania
we wzorcu nazw w ”Danych ogólnych", na wybraną przez siebie. Zaleca się, aby
wprowadzane nazwy były krótkimi symbolami lub liczbami.
Opis – komentarz do nazwy kondygnacji
Nazwa kondygnacji może być uzupełniona objaśniającym komentarzem.
Typ – typ kondygnacji
W tym polu jest wyświetlany dla aktualnej kondygnacji np. „Parter”, „Piętro”,
„Piwnica”. Wybór jest możliwy w tym polu lub w podręcznym menu dotyczącym
kondygnacji.
Z rozwijalnej listy w polu „Typ” Użytkownik dokonuje jego wyboru. Jeżeli
budynek jest jednokondygnacyjny wówczas dla pierwszego i jedynego poziomu
budynku jest przypisany typ „Parter”. Jeżeli poziomów budynku jest więcej,
Użytkownik wybiera im typ przez jego zaznaczenie w liście. Wybór typu „Parter”
powoduje, że wszystkie kondygnacje znajdujące się powyżej mają przypisany typ
„Piętro” a wszystkie poniżej typ „Piwnica”.
W drzewku struktury budynku możliwość wyboru typu kondygnacji jest
ograniczona do zadeklarowania „Parteru”. Taki wybór powoduje przypisanie
odpowiednich typów wszystkim kondygnacjom znajdującym się powyżej i poniżej
zadeklarowanej.
hp – rzędna podłogi
Program automatycznie przypisuje dla pierwszej kondygnacji rzędną podłogi
hp = 0. Pierwsza i jedyna kondygnacja w budynku jest zawsze kondygnacją
odniesienia. Po wprowadzeniu kolejnego poziomu staje się dostępne do edycji pole
„Kondygnacja odniesienia”. Zaznaczając je na wybranym poziomie w budynku,
wybieramy poziom odniesienia. Rzędne pozostałych kondygnacji będą obliczane
automatycznie na podstawie rzędnej odniesienia i wysokości każdej z kondygnacji.
Użytkownik może je samodzielnie edytować przełączając się na ikonę

.

ho – wysokość kondygnacji w osiach
Pole uzupełniane na podstawie zadeklarowanej wartości w „Zmiennych
wyrażeń”. Zawartość pola można zmienić na odpowiadającą projektowi, poprzez
deklarację wartości w oknie edycji wyrażeń, lub jej wpisanie w tym polu.
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dstr – grubość stropu
Pole uzupełniane na podstawie zadeklarowanej wartości w „Zmiennych
wyrażeń”. Zawartość pola można zmienić na odpowiadającą projektowi, poprzez
deklarację wartości w oknie edycji wyrażeń, lub jej wpisanie w tym polu.
Hp – rzędna parapetu
Pole uzupełniane na podstawie wartości domyślnej, zadeklarowanej
w programie. Wartość tutaj przypisana, jest wyświetlana w polu doboru wysokości
grzejnika do wnęki podokiennej, w „Danych doboru grzejnika”, zobacz również
rozdział 4.3.4.
dwg – domyślna szerokość wnęki grzejnika
Pole do samodzielnego uzupełnienia przez Użytkownika. Wartość tutaj
przypisana, jest wyświetlana w polu doboru szerokości grzejnika do wnęki
podokiennej, w danych „Danych doboru grzejnika”. Zobacz również rozdział 4.3.4.
Pola dotyczące wymiarów są uzupełniane automatycznie przez program. Wynika
to z ich zadeklarowania jako predefiniowanych wartości wprowadzonych w programie.
Aby zmienić ich wartość należy przejść do „Zmiennych wyrażeń” i tam skorygować
wartość wyrażenia.
Dla poszczególnych pól pewne wartości są ustawione bezpośrednio w programie
jako wartości domyślne np. rzędna parapetu. Takie wartości Użytkownik może zmienić
bezpośrednio w polu.
W przypadku wczytania pliku z programu Instal-therm, w którym pionowa
struktura budynku oraz dane dotyczące wymiarów wnęki grzejnika zostały opisane
w sposób tabelaryczny, w programie Instal-OZC zostaną automatycznie uzupełnione
pola dotyczące tych wymiarów. Tak, więc mogą być uzupełnione wymiary pionowe
budynku – wysokość kondygnacji, grubość stropu, rzędna podłogi oraz pola dotyczące
wymiarów wnęki grzejnika. Jeżeli nie zostały uzupełnione w sposób tabelaryczny
w Instal-therm, Użytkownik musi te dane uzupełnić samodzielnie w Instal-OZC.
Dostępne czynności w drzewku struktury budynku – poziom kondygnacji
Dla kondygnacji dostępne są następujące polecenia wywoływane z podręcznego
menu lub przez skorzystanie z przycisku

„Rozwiń menu”:

- Dodaj kondygnację F7 – dodaje nową kondygnację,
- Dodaj kondygnację w miejscu zaznaczenia Ins – dodaje nową kondygnację
w zaznaczonym przez Użytkownika miejscu. Pozwala na wprowadzenie kolejnej
w wybranym miejscu struktury budynku. Kondygnacja tak wprowadzona
znajduje się poniżej miejsca zaznaczenia. Polecenie dla pierwszej zakładanej
jest wyszarzone – nieaktywne,
- Usuń kondygnację (kondygnacje) Ctrl+Del – powoduje usunięcie zaznaczonej
kondygnacji,
- Ustaw kondygnacje jako parter – zaznaczenie tego polecenia powoduje
ustawienie wybranej kondygnacji jako parteru. Program domyślnie nadaje
każdej, wprowadzanej typ „Piętro”. Z tego względu, ustawienie wybranej
kondygnacji jako „Parter” powoduje, że każda powyżej wybranej będzie miała
przypisany typ „Piętro”, a kondygnacja poniżej typ „Piwnica”,
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- Dodaj mieszkanie Ctr+F7 – dodaje w zaznaczonej kondygnacji nowe (kolejne)
mieszkanie,
- Odnajdź element w drzewie/liście błędów – odnajduje zaznaczony element np.
kondygnację, mieszkanie w wyświetlonej liście błędów. W ten sposób
Użytkownik może zorientować się, jakie dane są nieuzupełnione lub uzupełnione
niepoprawnie. Więcej informacji na temat listy błędów, ostrzeżeń i podpowiedzi
zawiera rozdział 5. Jeżeli dane elementu są uzupełnione poprawnie wywołanie
polecenia nie wywoła żadnego skutku,
- Kopiuj (Ctrl+C) – pozwala na skopiowanie zaznaczonej kondygnacji w obrębie
struktury budynku aktualnie edytowanego projektu lub do innego projektu,
- Wytnij (Ctrl+X) – pozwala na wycięcie zaznaczonej kondygnacji,
- Wklej (Ctrl+V) – pozwala na wklejenie skopiowanej lub wyciętej kondygnacji
w wybrane miejsce struktury budynku tego samego lub innego projektu.

4.5.2. Opis mieszkań
Po wprowadzeniu kondygnacji w strukturę budynku i uzupełnieniu jej danych
Użytkownik może wprowadzić mieszkania.
Będąc na poziomie kondygnacji i wywołując polecenie „Dodaj mieszkanie” z menu
podręcznego lub za pomocą skrótów klawiszy Ctr+F7 lub przycisku ”Rozwiń menu”
Użytkownik wprowadza mieszkanie w strukturę budynku. Zadeklarowanie mieszkania
jest również możliwe w drzewie struktury budynku za pomocą ikony

102

.

Edycja danych

4.5.2.1.

Dane i wyniki dla mieszkania

Opis mieszkania wywołuje się analogicznie jak opis kondygnacji tj. przez kliknięcie
na wybrane mieszkanie w drzewku struktury budynku. W oknie edycji danych
mieszkania można wpisać jego nazwę, komentarz do nazwy w polu „Opis”, a także
w przypadku obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło uzupełnić dane
dotyczące wewnętrznych zysków ciepła pochodzących od gotowania, urządzeń
elektrycznych, oświetlenia oraz obecności mieszkańców w danym mieszkaniu przez
podanie ich liczby. Program domyślnie przyjmuje liczbę osób w mieszkaniu równą 3.
Jeżeli w mieszkaniu występują dzieci, należy zaznaczyć okno „Mieszkanie z dziećmi”.
Pola dotyczące wewnętrznych zysków ciepła:
Qel /Φel – zyski od urządzeń elektrycznych przypadające na jedno mieszkanie
Wartość domyślna pobierana z „Danych ogólnych”, możliwa do modyfikacji dla
każdego mieszkania niezależnie.
Qlc / Φlc – zyski od gotowania przypadające na jedno mieszkanie
Wartość wskaźnika jest kopiowana z „Danych ogólnych”. Użytkownik może tę
wartość dowolnie edytować w zależności od rzeczywistych zysków ciepła.
Qos / Φos – zyski ciepła od oświetlenia przypadające na jedno mieszkanie
Wartość wskaźnika jest uzupełniana automatycznie przez program na
podstawie wprowadzonej powierzchni mieszkania. Istnieje możliwość narzucenia tej
wartości przez Użytkownika. Do przełączania się pomiędzy trybami obliczeń służą :
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ikona
dla obliczeń automatycznych oraz ikona
przez Użytkownika.

dla obliczeń narzuconych

Np. – średnia liczba osób w mieszkaniu
Podanie liczby osób umożliwia obliczenie wewnętrznych zysków ciepła od
przebywających w mieszkaniu osób, przy wykorzystaniu zysku ciepła od osoby
określonego w „Danych ogólnych”.
Pola do uzupełnienia wewnętrznych zysków ciepła są widoczne tylko w przypadku
obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło.
W dolnej części okna edycji mieszkania znajdują się wyniki obliczeń dla mieszkań:
- A – powierzchnia mieszkania,
- Ao – powierzchnia ogrzewana mieszkania,
- V – kubatura mieszkania,
- Vo – kubatura ogrzewana mieszkania,
- to/θo – średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych znajdujących się
w mieszkaniu,

4.5.2.2.

Operacje na mieszkaniach

Dostępne czynności w drzewku struktury budynku – poziom mieszkań:
Zaznaczając mieszkanie w drzewie struktury budynku można wywołać z menu
podręcznego (klikając prawym klawiszem myszy) następujące polecenia:
- Dodaj mieszkanie F7 – dodaje nowe mieszkanie na aktualnie zaznaczonej
kondygnacji. Mieszkanie jest wprowadzane w danej kondygnacji na końcu listy,
- Dodaj mieszkanie w miejscu zaznaczenia Ins – dodaje nowe mieszkanie obok
zaznaczonego. Polecenie przydatne Użytkownikowi, który wprowadza
mieszkania w wybranym przez siebie porządku lub chce dodać mieszkanie
w wybranym przez siebie miejscu w strukturze budynku,
- Usuń mieszkanie (mieszkania) Ctrl+Del – powoduje usunięcie zaznaczonego
mieszkania (mieszkań) wraz z pomieszczeniami tu wprowadzonymi.
- Połącz mieszkanie – polecenie dotyczy mieszkań, które mają stanowić
mieszkanie wielokondygnacyjne. Aby połączyć w jedno, mieszkania znajdujące
się na różnych kondygnacjach należy zaznaczyć z równocześnie wciśniętym
klawiszem Ctrl. Dla tak zaznaczonych mieszkań polecenie to jest aktywne i jego
wybranie powoduje połączenie zaznaczonych mieszkań oraz możliwość wyboru
mieszkania głównego przez Użytkownika z wyświetlonego okienka wyboru
„Wybierz mieszkanie główne”. Polecenie „Połącz mieszkanie” służy do
przedstawienia przestrzennej struktury budynku – konstrukcyjnej i bilansowej,
odwzorowując ich ciągłość przestrzenną przekraczającą jedną kondygnację,
- Rozłącz mieszkania – powoduje rozłączenie mieszkania wielokondygnacyjnego
na poszczególne składniki. Polecenie jest aktualne dla mieszkania, które jest do
niego włączone,
- Przejdź do mieszkania głównego – powoduje przejście do mieszkania głównego,
które jest wybierane przez Użytkownika spośród zaznaczonych mieszkań
znajdujących się na wielu kondygnacjach. Podanie danych dotyczących
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wewnętrznych zysków ciepła w mieszkaniu głównym powoduje, że dane te
dotyczą całego mieszkania. Mieszkanie główne jest wyszczególnione w drzewku

-

-

-

struktury budynku wyróżniająca się ikoną
. Polecenie jest aktywne dla
mieszkań wchodzących w skład mieszkania wielokondygnacyjnego, a nie
będących mieszkaniem głównym,
Znajdź wszystkie dołączone mieszkania – powoduje wyświetlenie wszystkich
dołączonych mieszkań. Polecenie aktywne dla zaznaczonego mieszkania
głównego,
Dodaj pomieszczenie Ctrl+F7 – dodaje nowe pomieszczenie w aktualnie
zaznaczonym mieszkaniu,
Znajdź element w liście/drzewie błędów – odnajduje zaznaczony element np.
kondygnację, mieszkanie w wyświetlonej liście błędów. W ten sposób
Użytkownik może dowiedzieć się, jakie dane są nieuzupełnione lub uzupełnione
niepoprawnie.
Kopiuj (Ctrl+C) – pozwala na skopiowanie zaznaczonego mieszkania w obrębie
struktury budynku aktualnie edytowanego projektu lub do innego projektu,
Wytnij (Ctrl+X) – pozwala na wycięcie zaznaczonego mieszkania,
Wklej (Ctrl+V) – pozwala na wklejenie skopiowanego lub wyciętego mieszkania
w wybrane miejsce struktury budynku tego samego lub innego projektu.

Omówienie polecenia „Połącz mieszkania”
Jeżeli Użytkownik chce przedstawić kompleksowo wyniki np. obliczeń strat ciepła,
bilansu powietrza wentylacyjnego dla mieszkań, które obejmują kilka sąsiadujących
kondygnacji, może to uczynić wywołując polecenie „Połącz mieszkania”. Powoduje to
zadeklarowanie mieszkania wielokondygnacyjnego. Polecenie „Połącz mieszkania”
jest dostępne po zaznaczeniu wybranych mieszkań z równoczesnym wciśnięciem
klawisza Ctrl. Połączenie mieszkań może odwzorowywać strukturę budynku
(wówczas, gdy jedno mieszkanie obejmuje kilka kondygnacji) lub stanowić
odwzorowanie bilansowego połączenia mieszkań (np. wówczas, gdy Użytkownik chce
się dowiedzieć, jakie będą straty ciepła podane całościowo dla grupy mieszkań).
W zaznaczonej grupie mieszkań jest wyróżnione jedno mieszkanie nazwane
„mieszkaniem głównym”. Pełni ono rolę reprezentatywną tzn. dla niego wyświetlane są
obliczenia obejmujące wszystkie pomieszczenia i tylko tutaj Użytkownik może
edytować dane mieszkania. Tak więc, przedstawione są tu wszystkie wyniki obliczeń
dla grupy mieszkań wchodzących w skład mieszkania wielokondygnacyjnego.
Podsumowując, polecenie "Połącz mieszkania" może odwzorowywać
przestrzenną strukturę budynku lub stanowić odwzorowanie układu bilansowego. To
ujęcie zależy od potrzeb Użytkownika i jego interpretacji struktury budynku.
W obrębie połączonych mieszkań dostępne jest polecenie "Połącz
pomieszczenia". Polecenie to służy do wprowadzania pomieszczeń, których wysokość
przekracza jedną kondygnację np. ogrzewany, wysoki hol w domu jednorodzinnym lub
klatka schodowa w budynku wielorodzinnym. Pozwala na odwzorowanie przestrzennej
ciągłości budynku i obliczenie wspólnego bilansu ciepła i powietrza wentylacyjnego dla
połączonych pomieszczeń.
Podsumowując, w obrębie połączonych mieszkań można również połączyć
pomieszczenia, przez co wprowadza się pomieszczenia o wysokości przekraczającej
jedną kondygnację.
!

Polecenie „Połącz pomieszczenia” jest dostępne tylko w przypadku mieszkania
wielokondygnacyjnego.
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!

Nie jest możliwe łączenie ze sobą pomieszczeń wcześniej połączonych. W celu
wykonania takiej operacji należy najpierw rozłączyć pomieszczenia. Np. jeżeli
mamy połączone dwa pomieszczenia a chcemy dołączyć trzecie pomieszczenie,
to najpierw
należy połączone wcześniej dwa pomieszczenia rozłączyć a
następnie wszystkie trzy ponownie razem połączyć.

4.5.3. Opis pomieszczeń – tworzenie nowych pomieszczeń i ich dane
ogólne
Po wprowadzeniu mieszkania w strukturę budynku i uzupełnieniu jego danych
Użytkownik może wprowadzić pomieszczenie. Może to uczynić wywołując polecenie
„Dodaj pomieszczenie” z menu podręcznego lub korzystając z przycisku ”Rozwiń
menu” lub ze skrótów klawiszy Ctr+F7. Oczywiście wprowadzenie pomieszczenia jest
również możliwe w drzewie struktury budynku za pomocą ikony

.

Opis pomieszczenia wywołuje się analogicznie jak opis kondygnacji przez
kliknięcie na wybrane pomieszczenie w drzewku struktury budynku. Okno edycji
pomieszczenia otwiera się na zakładce „Dane ogólne oraz przegrody”. Druga zakładka
„Dane ogrzewania” dotyczy rozdziału ciepła na różne sposoby ogrzewania oraz/lub do
innych pomieszczeń w mieszkaniu. Tutaj Użytkownik może również wstępnie dobrać
grzejniki w pomieszczeniu – więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 2.9.

4.5.3.1.

Dane ogólne pomieszczenia

Sposób obsługi okna „Dane ogólne oraz przegrody” jest bardzo podobny jak okna
edycji definicji przegród. Okno składa się z dwóch części: danych ogólnych
pomieszczenia oraz tabeli przegród w pomieszczeniu.
Rodzaj pól w danych ogólnych zależy od wybranego typu wentylacji
pomieszczenia oraz zadeklarowanych w „Danych ogólnych” opcji obliczeń.

W górnej części okna edycji pomieszczenia znajduje się pole:
Pomieszczenie o narzuconym zapotrzebowaniu na ciepło
Użytkownik zaznacza wówczas, gdy są znane straty ciepła w pomieszczeniu.
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Dane ogólne pomieszczenia uzupełnia się wpisując je do pól edycyjnych
albo wybierając z rozwijanej listy:
Numer
W tym polu Użytkownik może samodzielnie wprowadzić numer identyfikujący
pomieszczenie. Możliwe jest użycie również liter. Domyślnie pomieszczenia są
nazywane zgodnie ze zdefiniowanym w programie wzorcem nazw – są kolejno
numerowane. Użytkownik może również samodzielnie je ponumerować.
Typ pomieszczenia
W tym polu należy nadać każdemu z wprowadzanych pomieszczeń typ,
odpowiedni do jego przeznaczenia. Do wyboru jest ich kilkanaście, należy tu min:
pokój mieszkalny, sypialnia, łazienka, korytarz, sala teatralna, koncertowa,
wykładowa, gabinet lekarski oraz inne. Każdemu pomieszczeniu jest przypisana
temperatura wewnętrzna, minimalna krotność wymian higienicznego strumienia
powietrza w pomieszczeniu oraz strumień powietrza usuwanego z pomieszczenia
na drodze wentylacji mechanicznej. Wartości te odpowiadają wymaganiom
normatywnym. Po wybraniu typu pomieszczenia, pola dotyczące wymienionych
parametrów są automatycznie uzupełniane wartościami normatywnymi. Pole „Opis”
jest uzupełniane komentarzem.
Opis
W tym polu jest wyświetlany komentarz do nazwy pomieszczenia zgodny
z wybranym typem pomieszczenia. Użytkownik może go również samodzielnie
modyfikować.
Pomieszczenie ogrzewane
Każde nowowprowadzone pomieszczenia ma domyślnie zaznaczone to pole.
Poprzez jego odznaczenie deklaruje się pomieszczenie nieogrzewane, w którym
temperatura jest obliczana na podstawie bilansu ciepła i powietrza wentylacyjnego.
ti/θi – Temperatura w pomieszczeniu
Wartość temperatury w pomieszczeniu jest wyświetlana na podstawie
wybranego typu pomieszczenia. Wartość temperatury Użytkownik może również
edytować zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia. Jeżeli pomieszczenie jest
nieogrzewane, należy odznaczyć pole „Pomieszczenie ogrzewane”. W ten sposób
temperatura w nieogrzewanym pomieszczeniu jest obliczana na podstawie bilansu
ciepła i powietrza wentylacyjnego.
bs – długość pomieszczenia w świetle
Wartość podawana przez Użytkownika zgodnie z wymiarami pomieszczenia,
as – szerokość pomieszczenia w świetle
Wartość podawana przez Użytkownika zgodnie z wymiarami pomieszczenia,
As – powierzchnia pomieszczeń w świetle
Może być obliczona przez program automatycznie na podstawie
uzupełnionych wartości szerokości i długości pomieszczenia w świetle. Jeżeli
wymiary poziome nie zostały uzupełnione, należy pole uzupełnić zgodnie
z wymiarami pomieszczenia,
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hs – wysokość pomieszczenia w świetle
Wartość domyślnie pobrana z danych kondygnacji. Może być również
podawana przez Użytkownika zgodnie z wymiarem pionowym pomieszczenia,
V – kubatura pomieszczenia
Wartość obliczona automatycznie na podstawie wcześniej zadeklarowanej
powierzchni pomieszczenia oraz jego wysokości w świetle.
nmin – minimalna krotność wymian powietrza wentylacyjnego
Pole uzupełniane przez program wartością normatywną zależną od typu
pomieszczenia lub wartością podaną przez Użytkownika,
Vwyw – strumień powietrza wywiewanego
Pole uzupełniane przez program wartością normatywną zależną od typu
pomieszczenia lub do edycji przez Użytkownika,
Vnaw – strumień powietrza nawiewanego
Pole uzupełniane w przypadku nawiewania do pomieszczenia powietrza na
drodze wentylacji mechanicznej
ϑnaw – temperatura powietrza nawiewanego mechanicznie
Wartość podawana przez Użytkownika dla powietrza
mechanicznie

nawiewanego

n50 – krotność wymian przy różnicy 50 Pa
Wartość
krotności
wymian
powietrza
pomiędzy
pomieszczeniem
a środowiskiem zewnętrznym wynika ze szczelności bryły budynku. Pole jest
wyświetlane w pomieszczeniach, w których są zadeklarowane okna/drzwi
zewnętrzne. Dla obliczeń automatycznych oznaczonych ikoną
jest odczytywana z „Danych budynku”.

wartość „n50”

Pola edycji wyświetlane w przypadku wybrania obliczeń czasowego obniżenia
temperatury w oparciu o dane zadeklarowane dla pomieszczenia:
masa pomieszczenia
Wielkość określająca zdolność akumulacji ciepła przez masę pomieszczenia.
Wartość pola może być obliczana automatycznie przez program lub narzucona
przez Użytkownika. Wybór jest uzależniony od sposobu wprowadzenia przegród do
pomieszczeń.
- jeżeli właściwości przegród są bezpośrednio zadeklarowane w pomieszczeniu to
masa pomieszczenia może być określona przez Użytkownika spośród
następujących możliwości:
•lekka,
•średnia,
•ciężka,
- jeżeli przegrody w pomieszczeniu zostaną zadeklarowane spośród definicji,
program na podstawie użytych w pomieszczeniu przegród automatycznie określi
masę pomieszczenia jako lekką, średnią lub ciężką. Pole będzie niedostępne do
edycji.
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tAbs – czas obniżenia temperatury
Pole uzupełniane wartością zakładanego w pomieszczeniach czasu obniżenia
temperatury. Dla każdego nowootwartego projektu jest wyświetlana domyślna
wartość założona w programie.
nAbs – krotność wymian w fazie obniżenia temperatury
Pole uzupełniane zgodnie z założeniami projektu. Dla każdego nowego
projektu jest wyświetlana domyślna wartość założona w programie.
ΣHT,τ – współczynnik strat przez przenikanie
Pole uzupełniane automatycznie przez program po wybraniu ikony
na
podstawie wprowadzonych w pomieszczeniach przegród. Po zaznaczeniu ikony
do samodzielnego uzupełnienia przez Użytkownika.
Vnetto – kubatura ogrzewana
Pole uzupełniane automatycznie przez program po wybraniu ikony
na
podstawie kubatury ogrzewanych pomieszczeń, w których zadeklarowano czasowe
obniżenie temperatury. Po zaznaczeniu ikony
przez Użytkownika.

do samodzielnego uzupełnienia

∆ϑRH – spadek temperatury po fazie obniżenia
Wartość pola obliczana na podstawie danych uzupełnionych w programie.
Istnieje również możliwość przełączenia się na samodzielny sposób wpisania
wartości. Do przełączania pomiędzy trybami obliczeń służą kolejno ikony
obliczeń automatycznych oraz

dla

dla wartości narzuconej przez Użytkownika.

tRH – czas nagrzewania
Pole uzupełniane przez Użytkownika na podstawie znajomości czasu
nagrzewania obniżonej temperatury w pomieszczeniu do wartości wymaganej.
nRH – krotność wymian w czasie nagrzewania
Pole uzupełniane zgodnie z założeniami projektu. Dla każdego nowootwartego
projektu jest wyświetlana domyślna wartość założona w programie.
Jeżeli wysokość pomieszczenia jest większa od 5m, wówczas jest wyświetlane
pole „Metody ogrzewania budynku”. Jego zadeklarowanie wpływa na zwiększenie strat
ciepła netto pomieszczenia ogrzewanego o mnożnik zależny od sposobu ogrzewania
pomieszczenia. Można wybrać następujące typy ogrzewania:
- podłoga grzewcza,
0
- sufit grzewczy (temperatura < 40 C),
- promieniowanie śred. I wys. temp. z dużej wysokości ku dołowi,
- konwekcja naturalna,
- ogrzewanie powietrzne poziomo na niskiej wysokości,
- ogrzewanie powietrzne w dół z dużej wysokości,
- ogrzewanie powietrzne o śred. lub wys. temp. poziomo na średniej wysokości
2
Wartość mnożnika obowiązuje dla pomieszczeń o stracie ciepła netto ≤ 60 W/m
powierzchni podłogi.
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Określenie typu wentylacji dla pomieszczeń
Każde nowo wprowadzane pomieszczenie ma zadeklarowany typ pomieszczenia
„Pokój mieszkalny”, z przyjętą wymaganą, minimalną wymianą powietrza, która wynosi
0,5 wymiany w ciągu godziny.
Wentylacyjne straty ciepła w pomieszczeniu są wyznaczane na postawie
następujących strumieni powietrza:
- strumień powietrza infiltracyjnego „Vinf” wyznaczany na podstawie szczelności
konstrukcji budynku w pomieszczeniach w których występują okna/drzwi
zewnętrzne.
- minimalny strumień powietrza wentylacyjnego „Vmin” wynikający z wymagań
higienicznych w pomieszczeniu obliczany na podstawie zadeklarowanej
w danych wentylacji pomieszczenia w polu „nmin”.
- strumień powietrza „Vmech,inf,i” napływający do pomieszczenia w wyniku działania
mechanicznej wentylacji wywiewnej. Wielkość tego strumienia wynika z bilansu
powietrza wentylacyjnego w mieszkaniu.
- strumień powietrza „Vnaw” nawiewany do pomieszczenia w wyniku działania
mechanicznej wentylacji nawiewnej.
Przyjęty algorytm zakłada, że powietrze wentylacyjne jest usuwane
z pomieszczeń dzięki działaniu wywiewnej wentylacji mechanicznej natomiast jest
dostarczane do budynku przez nieszczelności w konstrukcji budynku z zewnątrz
w wyniku działania instalacji wywiewnej lub/oraz jest nawiewane mechanicznie do
pomieszczeń. Do bilansu powietrza wentylacyjnego wchodzą tylko strumienie
powietrza wynikające z zadeklarowania strumieni wywiewanych oraz nawiewanych do
pomieszczenia na drodze wentylacji mechanicznej. Do bilansu nie jest wliczany
higieniczny oraz infiltracyjny strumień powietrza.
Powietrze do pomieszczenia może być nawiewane mechanicznie lub może
napływać do pomieszczenia zewnątrz lub z innych pomieszczeń na wskutek działania
wentylacji mechanicznej. Więcej informacji na ten temat zawiera Dodatek B.
zastosowane normy i metody obliczeń.
program standardowo
W polach zaznaczonych na żółto z dołączoną ikoną
sam oblicza wymagane wartości na podstawie danych. Są to: wysokość
pomieszczenia w świetle, kubatura pomieszczenia oraz wartość krotności wymian
w pomieszczeniu przy różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem a środowiskiem
zewnętrznym 50 Pa. Użytkownik ma możliwość przełączając się kliknięciem na ikonę
narzucić samodzielnie te wartości.
!

Pomieszczenia
nieogrzewane
„Pomieszczenie ogrzewane”.

4.5.3.2.

określa

się

przez

odznaczenie

pola

Tabela przegród w pomieszczeniu

Nowo utworzone pomieszczenie „tabelaryczne” nie ma początkowo żadnych
przegród chłodzących. Można je wprowadzić w dowolnej kolejności przez naciśnięcie
w tabeli przegród klawisza funkcyjnego F7 lub Ins (wstawia przegrodę w miejscu
kursora) lub w drzewie struktury budynku przy pomocy ikony „Dodaj przegrodę” lub też
z podręcznego menu za pomocą klawiszy Ctrl+F7. Wprowadzenie nowej przegrody
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powoduje jej równoczesne wyświetlenie w drzewku struktury budynku oraz w tabeli
przegród w pomieszczeniu.
!

Ważna podpowiedź: Wewnętrzne stropy i podłogi należy traktować jako
elementy wspólne. Wprowadzenie do pomieszczenia elementu jako strop a
następnie wprowadzenie do sąsiadującego powyżej pomieszczenia podłogi
spowoduje podwójne wprowadzenie elementu, co spowoduje błędne wyniki
zapotrzebowania ciepła oraz dodatkowej mocy cieplnej w przypadku przerw w
działaniu instalacjo c.o. Bardzo sensowne jest użycie tutaj kolumny Pomds
(pomieszczenie po drugiej stronie)! Funkcja ta wprowadzi automatycznie strop
wewnętrzny jednego pomieszczenia jako podłogę do drugiego pomieszczenia
sąsiadującego. Pozostałe zalety funkcji Pomds w plikach pomocy.

Użytkownik może tutaj zadeklarować użycie już zdefiniowanych przegród lub
zdefiniować przegrody bezpośrednio w tabeli przegród w pomieszczeniu.
Jeżeli przegrody już zostały zdefiniowanie, uzupełnianie kolumn w tabeli przegród
jest częściowo wykonane, gdyż dane z „Definicji przegród” są odczytywane
w odpowiednich kolumnach. Program automatycznie uzupełni w tabeli przegród
kolumny dotyczące współczynnika „Uo”, typu przegrody oraz jej wymiarów, jeżeli były
również zdefiniowane. Jeżeli Użytkownik będzie chciał zmienić własności
zdefiniowanej przegrody, może to uczynić tylko przez jej edycję w „Definicjach
przegród”. Jeżeli Użytkownik będzie chciał edytować zdefiniowaną przegrodę na
poziomie struktury budynku, może tutaj zmienić jej nazwę. Spowoduje to jednak
odłączenie przegrody od jej definicji i zostanie utracona możliwość wykonywania
obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło w oparciu o dane tej przegrody.
Jeżeli Użytkownik chce definiować przegrody bezpośrednio w tabeli przegród,
powinien tutaj uzupełnić ich dane. Są to przede wszystkim: nazwa przegrody, typ
i orientacja względem stron świata, wartość współczynnika „Uo”, wymiary lub
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powierzchnia przegród oraz wskazanie środowiska znajdującego się po drugiej stronie
przegrody wewnętrznej. Tak zdefiniowaną przegrodę można dowolnie edytować
zarówno w widoku pomieszczenia – w tabeli pomieszczenia, jak również w oknie edycji
przegrody – „Struktura budynku: Przegroda”. Do przełączania pomiędzy
wspomnianymi oknami służy skrót klawiszy Ctrl+G.
!

Dla przegród, które zostały zdefiniowane w strukturze budynku program nie
obliczy sezonowego zapotrzebowania na ciepło z względu na brak
wystarczającej ilości danych.
W tabeli przegród w pomieszczeniu są do uzupełnienia następujące
kolumny:
Nazwa – nazwa przegrody użytej w pomieszczeniu
Jeżeli Użytkownik zdefiniował przegrodę w „Definicjach przegród”, to
w kolumnie „Nazwa” przez użycie przycisku
z rozwijanej listy przegród może
zadeklarować użycie zdefiniowanej przegrody. Przegrodę taką można również
wywołać korzystając z klawiszy Ctrl+Enter lub wpisując jej nazwę.

Jeżeli nie zdefiniowano wcześniej przegrody, to w tej kolumnie można wpisać
nazwę przegrody.
Można tutaj również zadeklarować użycie przegród typu okno/drzwi. Jeżeli
Użytkownik wpisze nazwę zdefiniowanych w „Definicjach przegród” wówczas
program zachowa się tak, jak dla każdej innej przegrody – uzupełni podane już
dane, natomiast dla okna/drzwi niezdefiniowanego wcześniej Użytkownik musi
samodzielnie uzupełnić kolejne kolumny, a okno/drzwi zapisze pod wprowadzoną
nazwą.
n – ilość
Pole edycyjne tylko w przypadku zadeklarowania okien /drzwi. Pozwala na
wpisanie łącznej ilości okien lub drzwi charakteryzujących się jednakowym
współczynnikiem przenikania ciepła oraz wymiarami a występujących w danej
przegrodzie.
Typ – typ przegrody
Użytkownik ma do wyboru typy przegród wybierane z rozwijalnej listy. Zostały
one przedstawione w rozdziale 4.4.1. Jeżeli Użytkownik zadeklarował użycie już
zdefiniowanej przegrody, wówczas typ zostanie przypisany automatycznie do
przegrody. Jeżeli Użytkownik definiuje przegrodę bezpośrednio w tabeli przegród
wówczas musi samodzielnie wybrać odpowiedni typ przegrody.
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Orient. – z rozwijalnej listy Użytkownik ma do wyboru następujące kierunki świata,
zgodnie z którymi może być zorientowana zewnętrzna przegroda pionowa, nie
kontaktująca się z gruntem:
N – Północ,
NE – Północny wschód,
E – Wschód,
S – Południe,
SE – Południowy wschód,
SW – Południowy zachód,
W – Zachód,
NW – Północny zachód.
Orientacja przegród takich jak dach, stropodach, podłoga na gruncie oraz
ściana przy gruncie nie jest określona.
O – przegroda ogrzewana
Zaznaczenie tego pola przy wybranej przegrodzie powoduje jej uznanie za
przegrodę ogrzewaną (ogrzewanie płaszczyznowe np. ścienne lub podłogowe). Dla
pomieszczenia, w którym zaznaczono występowanie ogrzewania płaszczyznowego
całkowite straty ciepła są pomniejszone o straty ciepła przez tę przegrodę – są to
straty ciepła zredukowane.
Uo – współczynnik przenikania ciepła
Wartość współczynnika „Uo” można uzupełnić dwojako, w zależności od
sposobu zdefiniowania przegrody. Dla przegród już zdefiniowanych jego wartość
jest wyświetlana przez program automatycznie. Dla przegród nowych,
bezpośrednio definiowanych w tabeli przegród w „Strukturze budynku” Użytkownik
musi tutaj samodzielnie uzupełnić jego wartość.
Uc/equiv – skorygowany współczynnik przenikania ciepła
Wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody skorygowana o wartość
normatywnego dodatku do wartości „U0” i dodatku ze względu na obecność
mostków cieplnych w przegrodzie.
∆U – dodatek ze względu na obecność mostków cieplnych w przegrodzie
Pole uzupełniane wartością wybieraną spośród dwóch możliwości :
2
- bez budowlanego uwzględnienia mostków cieplnych 0,1 W/m K,
2
- z budowlanym uwzględnieniem mostków cieplnych 0,05 W/m K,
A – możliwe wymiary automatycznie
Zaznaczenie tego okienka powoduje automatyczne przypisanie wymiarów
pionowych, które są pobierane z zadeklarowanych wcześniej wymiarów
„nadrzędnych”. Wymiarem nadrzędnym w stosunku do wysokości przegrody oraz
do wysokości pomieszczenia jest wysokość kondygnacji. Wybór tego pola pozwala
na odświeżanie wymiarów pionowych przegród w tabeli w przypadku zmiany
zadeklarowanej wartości nadrzędnej.
wz– szerokość przegrody zewnętrzna
Wartość do uzupełnienia przez Użytkownika lub wywoływana automatycznie
dla wcześniej zdefiniowanej zewnętrznej szerokości przegrody. Najczęściej
wymiary są przypisane do definicji dla okien i drzwi. Pole może zostać obliczone
przez program na podstawie innych wymiarów, jeżeli Użytkownik zastosuje opcję
„Przelicz wymiary przegród” zamieszczoną w „Danych ogólnych”.
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hz – wysokość(długość) przegrody zewnętrzna
Wartość do uzupełnienia przez Użytkownika lub wywoływana automatycznie
dla wcześniej zdefiniowanej zewnętrznej wysokości (długości) przegrody.
Najczęściej wymiary są przypisane do definicji dla okien i drzwi. Pole może zostać
obliczone przez program na podstawie innych wymiarów, jeżeli Użytkownik
zastosuje opcję „Przelicz wymiary przegród” zamieszczoną w „Danych ogólnych”.
Az – powierzchnia zewnętrzna
Jej wartość jest obliczana przez program na podstawie uzupełnionych
zewnętrznych wartości szerokości i wysokości/długości przegrody. Pole do
uzupełnienia w przypadku nie zadeklarowania zewnętrznych wymiarów poziomych
przegrody.
Azobl – powierzchnia zewnętrzna obliczeniowa
Dla przegrody, w której nie ma zadeklarowanej podprzegrody powierzchnia Az
= Azobl. Jeżeli do przegrody jest przypisana podprzegroda jej powierzchnia jest
pomniejszona o powierzchnię podprzegrody.
Pomds – pomieszczenie po drugiej stronie
Sąsiadujące pomieszczenie może Użytkownik zadeklarować spośród
występujących w strukturze budynku lub spośród określonych normatywnie typów
pomieszczeń. Do tych ostatnich należą pomieszczenia ogrzewane lub
nieogrzewane.
W normatywnych pomieszczeniach ogrzewanych można zadeklarować
temperaturę. Do opisanych typów należy min. pomieszczenie ogrzewane z tego
samego mieszkania lub spoza niego, pomieszczenie nieogrzewane z jedną,
dwiema lub trzema ścianami zewnętrznymi. Typy normatywnych pomieszczeń
zależą również od typu przegrody, dla której jest określane sąsiadujące środowisko
oraz od opcji obliczeń strat ciepła. Pomieszczenia sąsiadujące wybiera się z listy,
występującego w tej kolumnie.
którą można rozwinąć korzystając z przycisku
W przypadku wybrania pomieszczenia ze struktury budynku wystarczy tylko
jeden raz określić sąsiadujące pomieszczenie. Program automatycznie przypisuje
przegrodę wewnętrzną do tego pomieszczenia i to przypisanie jest widoczne dla
obu pomieszczeń. Deklarowanie sąsiadujących pomieszczeń ma tę zaletę, że po
zmianie temperatury w pomieszczeniu zmiana ta zostanie automatycznie odczytana
w tabeli przegród i zostaną przeliczone straty ciepła pomieszczenia. Ponadto, jeśli
zmieni się temperaturę pomieszczenia, to nie trzeba jej poprawiać we wszystkich
pomieszczeniach sąsiadujących, gdyż zrobi to program.
ϑds – temperatura po drugiej stronie
Pole wskazujące na wartość temperatury po drugiej stronie przegrody. Dla
przegród zewnętrznych wyświetlona jest wartość temperatury powietrza
zewnętrznego. Przegrodom wewnętrznym, którym zadeklarowano pomieszczenie
ze struktury budynku jest przypisana zadeklarowana wartość. Wartość temperatury
można samodzielnie narzucić po wybraniu typu pomieszczenia ogrzewanego „Pom.
ogrz. ze znaną temp.”
KPC – kierunek przepływu ciepła
Pole zawierające graficzną informację odnośnie kierunku przepływu ciepła. Dla
przegród zewnętrznych oraz takich wewnętrznych, których usytuowanie w budynku
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jest określone (np. ściany wewnętrzne) kierunek jest wyświetlany automatycznie i
jest nieedytowalny. Przegrodom wewnętrznym takim, jak okna/drzwi jest przypisany
kierunek zgodny z zadeklarowanym w definicjach przegród. Jeżeli zdefiniowanym
przegrodom został zadeklarowany dowolny kierunek przepływu ciepła, to
w strukturze budynku w danym pomieszczeniu, można użyć tej zdefiniowanej
przegrody i wybrać odpowiedni kierunek przepływu ciepła spośród „góra, dół,
poziomo”. Przegrodom takim, jak strop wewnętrzny kierunek przepływu ciepła jest
określany na podstawie różnicy temperatur pomiędzy sąsiadującymi
pomieszczeniami.
HT – współczynnik strat ciepła
Współczynnik określający wielkość strat ciepła przez przegrodę. Obliczany
przez program na podstawie współczynnika przenikania ciepła oraz powierzchni
przegrody.
Q/Φ – strata ciepła przez przegrodę
Wartość obliczana przez program automatycznie na podstawie
wprowadzonych danych. Jeżeli program nie policzy strat ciepła dla wybranej
przegrody, to przyczyną jest niezupełniona lub podana błędnie dana. Odszukując
element w liście błędów Użytkownik może zorientować się, jakie dane powinien
uzupełnić.

4.5.3.3.

Podprzegrody

Okna i drzwi w tabeli przegród w pomieszczeniu można wprowadzić na dwa
sposoby. Użytkownik może je wpisać jako samodzielne przegrody, pamiętając
o odjęciu powierzchni okna/drzwi od powierzchni ściany (w kolumnie „AZobl”), albo
deklarując użycie okna/drzwi jako podprzegrody. Zwalnia to Użytkownika
z przypisywania w tabeli pomieszczenia orientacji oknom i drzwiom zewnętrznym oraz
przeliczania powierzchni przegród, w których występują okna lub (i) drzwi. Program
automatycznie oblicza ich powierzchnię, a wynik podawany jest w kolumnie „AZobl”.
Orientacja okien/drzwi względem stron świata jest taka sama jak przegrody, do której
należą.
Okno/drzwi można zadeklarować jako podprzegrodę na trzy sposoby:
- wprowadzając okno/drzwi w drzewie struktury budynku tj. przechodząc na
przegrodę, w której Użytkownik chce wprowadzić okno lub drzwi i klikając na
ikonę
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- wprowadzając okno/drzwi jako osobną przegrodę w tabeli pomieszczenia,
a następnie przez kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie polecenia
„Przegroda → Podprzegroda”. Wówczas program przypisze okno/drzwi do tej
przegrody, która w tabeli znajdzie się w wierszu powyżej zadeklarowanego
okna/drzwi.

- w tabeli przegród w pomieszczeniu korzystając z polecenia dostępnego w menu
podręcznym „Dodaj podprzegrodę w miejscu kursora” Ctrl+Ins. Wówczas
Użytkownik może wpisać nazwę podprzegrody lub wybrać w wyświetlonym
oknie spośród zdefiniowanych w „Definicjach przegród” okien i drzwi tę, którą
chce wstawić jako podprzegrodę. Wybranie takiego polecenia powoduje
przypisuje okna/drzwi do przegrody znajdującej się w tabeli przegród powyżej
wprowadzanej podprzegrody.
!

Nie ma możliwości wstawienia podprzegrody do przegród kontaktujących się
z gruntem.

4.5.3.4.
-

Wyniki obliczeń dla pomieszczeń

W dole tabeli przegród są przedstawione wyniki obliczeń dla pomieszczenia:
HT – współczynnik strat ciepła przez przenikanie,
ΦT – strata ciepła przez przenikanie,
HV – współczynnik strat ciepła na wentylację,
ΦV – strata ciepła na wentylację,
ΦNetto – całkowita strata ciepła netto,
Φzred – całkowita strata ciepła zredukowana,
„Vmin” – minimalny strumień powietrza wentylacyjnego,
„Vinf” – strumień powietrza infiltracyjnego,
„Vsu*fr” – strumień powietrza nawiewanego mechanicznie,
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- „Vmech,inf” – strumień powietrza napływający w wyniku nadmiaru powietrza
usuwanego
- „V” – strumień powietrza wentylacyjnego.
- Qzred/Φzred– całkowita strata ciepła zredukowana – całkowita strata ciepła
pomieszczenia pomniejszona o stratę ciepła przez przegrody, które Użytkownik
zadeklarował jako ogrzewane. Przez przegrodę ogrzewaną rozumie się
w programie taką, która zawiera w swojej konstrukcji ogrzewanie
płaszczyznowe, np. ogrzewanie podłogowe, ścienne.
Użytkownik może wybrać jednostkę wyników obliczeń strat ciepła oraz strumienia
powietrza wentylacyjnego, przełączając się na wybraną, poprzez kliknięcie na okienko
jednostki np.:

4.5.3.5.

Dostępne czynności w oknie edycji pomieszczeń

Dostępne czynności w drzewku struktury budynku – poziom pomieszczeń:
Zaznaczając pomieszczenie w drzewie struktury budynku można wywołać z menu
podręcznego (klikając prawym klawiszem myszy) następujące polecenia:
- Dodaj pomieszczenie F7 – powoduje dodanie nowego pomieszczenia
w wybranym przez Użytkownika mieszkaniu w drzewie struktury budynku.
Pomieszczenie to jest wyświetlane na końcu listy pomieszczeń w mieszkaniu
w rozwijalnym drzewku struktury budynku.
- Dodaj pomieszczenie w miejscu zaznaczenia Ins – powoduje dodanie nowego
pomieszczenia obok zaznaczonego pomieszczenia w wybranym przez
Użytkownika mieszkaniu w drzewie struktury budynku,
- Usuń pomieszczenie (pomieszczenia) Ctrl+Del – powoduje usunięcie
zaznaczonego pomieszczenia, (pomieszczeń),
- Połącz pomieszczenia – polecenie dotyczy pomieszczeń, które mają stanowić
pomieszczenie wielokondygnacyjne. Aby połączyć je w jedno, pomieszczenia
znajdujące się na różnych kondygnacjach należy zaznaczyć z równocześnie
wciśniętym klawiszem Ctrl. Dla tak zaznaczonych pomieszczeń polecenie jest
aktywne i jego wybranie powoduje ich połączenie. W wyświetlonym wówczas
okienku „Wybierz pomieszczenie główne” Użytkownik może zadeklarować
pomieszczenie główne przez jego zaznaczenie w rozwijalnym drzewku
pomieszczeń. Warunkiem wywołania polecenia jest wcześniejsze połączenie
mieszkań.
- Rozłącz
pomieszczenia
–
powoduje
rozłączenie
pomieszczenia
wielokondygnacyjnego na poszczególne. Polecenie jest aktualne dla
pomieszczeń, które są do niego włączone.
- Przejdź do pomieszczenia głównego – powoduje przejście do pomieszczenia
głównego, które jest wybierane przez Użytkownika spośród zaznaczonych
pomieszczeń, przechodzących przez wiele kondygnacji. Mieszkanie główne jest
wyszczególnione w drzewku struktury budynku wyróżniającą się ikoną
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Polecenie jest aktywne dla pomieszczeń wchodzących w skład pomieszczenia
wielokondygnacyjnego, a nie będących pomieszczeniem głównym.
Zaznacz wszystkie dołączone pomieszczenia – powoduje wyświetlenie
wszystkich dołączonych pomieszczeń. Polecenie aktywne dla zaznaczonego
pomieszczenia głównego.
Dodaj przegrodę Ctr+F7 – powoduje dodanie przegrody w zaznaczonym
pomieszczeniu.
Dodaj przegrodę z sąsiadującego pomieszczenia – pozwala na dodanie
przegrody z sąsiadującego pomieszczenia, która nie została jeszcze do
żadnego przypisana. Użytkownik może wybrać z rozwijanego drzewka
odpowiednią przegrodę wewnętrzną – ścianę, strop, okno lub drzwi wewnętrzne.
Znajdź element w drzewie/liście błędów – odnajduje zaznaczony element np.
kondygnację, mieszkanie w wyświetlonej liście błędów. W ten sposób
Użytkownik może dowiedzieć się, jakie dane są nieuzupełnione lub uzupełnione
niepoprawnie.
Odszukaj pomieszczenie w Instal-therm – powoduje odszukanie zaznaczonego
pomieszczenia w Instal-therm. Aby polecenie mogło być zrealizowane
wymagane jest równoczesne otwarcie obydwu programów na tym samym
projekcie. Polecenie umożliwia szybką współpracę i komunikację pomiędzy
programami.
Kopiuj (Ctrl+C)- pozwala na skopiowanie zaznaczonego pomieszczenia
w obrębie struktury budynku aktualnie edytowanego projektu do innego projektu.
Wytnij (Ctrl+X) – pozwala na wycięcie zaznaczonego pomieszczenia.
Wklej (Ctrl+V) – pozwala na wklejenie skopiowanego lub wyciętego
pomieszczenia w wybrane miejsce struktury budynku tego samego lub innego
projektu.
Myszka:

- Kliknięcie prawym klawiszem – wyświetlenie podręcznego menu,
- Złapanie za przegrodę i przeciągnięcie do schowka lub do innego projektu –
skopiowanie zaznaczonych przegród do schowka lub do innego projektu,
- Złapanie za przegrodę i przeciągnięcie do schowka lub do innego projektu
z przyciśniętym klawiszem Shift – przeniesienie zaznaczonych przegród do
schowka lub do innego projektu,
- Złapanie za przegrodę i przeciągnięcie w inne struktury budynku – przeniesienie
lub skopiowanie zaznaczonych przegród w inne miejsce struktury budynku (do
wyboru w wyświetlonym wówczas okienku).
Dostępne czynności w tabeli przegród w pomieszczeniu
Menu podręczne (wywołanie prawym klawiszem myszki):
- Dodaj przegrodę F7 – wstawia nową przegrodę na końcu w tabeli przegród,
- Dodaj przegrodę w miejscu kursora Ins – wstawia nową przegrodę w tabeli
przegród w miejscu kursora,
- Dodaj podprzegrodę w miejscu kursora Ctrl+Ins – umożliwia wstawienie
okna/drzwi jako przegrody zagnieżdżonej – przypisanej do przegrody
zewnętrznej lub wewnętrznej znajdującej się powyżej w tabeli przegród.
Wyjątkiem są podłogi na gruncie i ściany przy gruncie, w których nie można
umieszczać okien i drzwi.
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- Usuń przegrodę (przegrody) Ctrl+Del – powoduje usunięcie zaznaczonej
przegrody,
- Przegroda → Podprzegroda – powoduje przekształcenie zaznaczonej przegrody
(okna/drzwi) w podprzegrodę.
- Podprzegroda → Przegroda – powoduje przekształcenie zaznaczonej
podprzegrody w przegrodę nie przypisaną do jakiejkolwiek przegrody.
- Zaznacz przegrodę (przegrody) w drzewie Ctrl+G – polecenie powoduje
zaznaczenie wybranej przegrody w drzewku struktury budynku i wyświetlenie
okna edycji wybranej przegrody.
- Przejdź do definicji przegrody – polecenie aktywne dla przegród zdefiniowanych
w ”Definicji przegród”. Zaznaczenie wybranej przegrody i wybranie tego
polecenia powoduje przejście do pól edycji wybranej przegrody w „Definicjach
przegród”.
- Odszukaj przegrodę (okno/drzwi) w Instal-therm – powoduje odszukanie
zaznaczonej przegrody w Instal-thermie pod warunkiem równoczesnego
otwarcia tego samego projektu w obydwu aplikacjach. Polecenie umożliwia
szybką współpracę i komunikację pomiędzy programami.
Klawiatura:
- Ins – wstawienie przegrody w miejscu kursora w tabeli przegród,
- Tab – przechodzenie pomiędzy polami w danych ogólnych pomieszczenia,
- Shift+Tab – powrotne przechodzenie pomiędzy polami w danych ogólnych
pomieszczenia,
- Shift+<strzałki> – zaznaczanie przegród w tabeli przegród w pomieszczeniu,
- Ctrl+<strzałki> – zaznaczanie wybranych przegród w tabeli przegród
w pomieszczeniu,
- Ctrl+Enter – w kolumnach tabeli przegród, które posiadają rozwijalną listę
wyboru np. zdefiniowanych przegród, orientacji powoduje otwarcie tej listy,
- Ctrl+Del – usunięcie zaznaczonej przegrody (przegród) z tabeli przegród
w pomieszczeniu,
- Ctrl+Spacja – wywołanie w polu, które zawiera dane liczbowe,
zadeklarowanych zmiennych wyrażeń oraz funkcji, przy użyciu, których
Użytkownik może opisać edytowaną daną.
Myszka:
- Kliknięcie prawym klawiszem – wyświetlenie podręcznego menu w tabeli
przegród pomieszczenia,
- Złapanie za kolumnę z liczbą porządkową i przeciągnięcie do schowka lub do
innego projektu – skopiowanie zaznaczonych przegród do schowka lub do
innego projektu,
- Złapanie za kolumnę z liczbą porządkową i przeciągnięcie do schowka lub do
innego projektu z przyciśniętym klawiszem Shift – przeniesienie zaznaczonych
przegród do schowka lub do innego projektu,
- Złapanie za kolumnę z liczbą porządkową i przeciągnięcie w inne miejsce tabeli
– przeniesienie zaznaczonych przegród w inne miejsce w tabeli,
- Złapanie za kolumnę z liczbą porządkową i przeciągnięcie w inne miejsce tabeli
z przyciśniętym klawiszem Ctrl – skopiowanie zaznaczonych przegród w inne
miejsce w tabeli,
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Kopiując przegrody do schowka Użytkownik może stworzyć tam bazę przegród,
z których może korzystać w obrębie tego samego lub innych projektów.

4.5.4. Okno edycji przegrody
Dane przegród mogą być uzupełnione w oknie edycji pomieszczenia w tabeli
przegród lub w oknie edycji przegrody. Przełączanie pomiędzy tymi oknami odbywa się
za pomocą klawiszy Ctrl +G.
Wywołania okna edycji przegród Użytkownik dokonuje w analogiczny sposób jak
okna edycji kondygnacji, mieszkania i pomieszczenia. Tak, więc przez zaznaczenie
w drzewku struktury budynku wybranej przegrody wywołuje się po prawej stronie okno
edycji przegrody „Struktura budynku: Przegroda”.

Pola edycji zawierają wszystkie dane przegrody potrzebne do obliczeń strat ciepła
oraz sezonowego zapotrzebowania na ciepło, (jeżeli została wybrana taka opcja
obliczeń).
Pola te mogą być częściowo uzupełnione dla przegród zdefiniowanych
w „Definicjach przegród”, nieuzupełnione dla nowo wprowadzanych przegród
w pomieszczeniu lub uzupełnione zgodnie z danymi wprowadzonymi w tabeli przegród
w oknie edycji pomieszczenia. Okno edycji przegrody zawiera takie same pola
dotyczące danych przegród jak okno edycji pomieszczenia. Pomiędzy tymi oknami
Użytkownik przechodzi za pomocą klawiszy Ctrl+G „Edytuj przegrodę w widoku
pomieszczenia”. Dlatego uzupełnienie danych przegród w wybranym oknie edycji
powoduje ich uzupełnienie w odpowiadających sobie polach.
Dane przegród Użytkownik może uzupełnić w polach, których opis i znaczenie
zostały już opisane w rozdziale 4.5.3.2. Rodzaj pól występujących w oknie edycji
przegrody zależy od typu zadeklarowanych przegród.
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Dostępne czynności w drzewku struktury budynku – poziom przegród
Menu podręczne:
- Dodaj przegrodę F7 – wstawia przegrodę jako ostatnią w liście przegród
pomieszczenia w drzewku struktury budynku,
- Dodaj przegrodę w miejscu kursora Ins – wstawia nową przegrodę w drzewku
struktury budynku w miejscu kursora,
- Usuń przegrodę (przegrody) Ctrl+Del – usuwa zaznaczoną przegrodę
(przegrody),
- Przypisz pomieszczenie z drugiej strony – dla przegród wewnętrznych powoduje
wywołanie drzewka pomieszczeń, które mogą sąsiadować z zaznaczoną
przegrodą wewnętrzną. Tak zadeklarowana przegroda jest przypisana oraz
widoczna dla dwóch sąsiadujących pomieszczeń,
- Dodaj przegrodę z sąsiadującego pomieszczenia – pozwala na dodanie
nieprzypisanej przegrody wewnętrznej do sąsiadującego pomieszczenia.
Użytkownik może wybrać z rozwijanego drzewka odpowiednią przegrodę
wewnętrzną – ścianę, strop, okno lub drzwi wewnętrzne. Tak zadeklarowana
przegroda jest widoczna dla dwóch sąsiadujących pomieszczeń,
- Dodaj przegrodę z sąsiadującego pomieszczenia w miejscu zaznaczenia –
pozwala na dodanie nieprzypisanej przegrody wewnętrznej do sąsiadującego
pomieszczenia w wybranym miejscu drzewka struktury budynku. Użytkownik
może wybrać z rozwijanego drzewka odpowiednią przegrodę wewnętrzną –
ścianę, strop, okno lub drzwi wewnętrzne. Tak zadeklarowana przegroda jest
widoczna dla dwóch sąsiadujących pomieszczeń,
- Dodaj okno/drzwi Ctrl+F7 – wstawia okno/drzwi jako przegrodę zagnieżdżoną –
przypisaną do przegrody zewnętrznej lub wewnętrznej. Przypisanie dotyczy
przy tej przegrodzie,
zaznaczonej przegrody, o czym świadczy ikona
- Odnajdź element w drzewie/liście błędów – odnajduje zaznaczoną przegrodę
w wyświetlonej liście błędów. W ten sposób Użytkownik może dowiedzieć się,
jakie dane są nieuzupełnione lub uzupełnione niepoprawnie,
- Przejdź do definicji przegrody – polecenie dostępne dla przegród
zdefiniowanych w ”Definicji przegród”. Zaznaczenie wybranej przegrody
i wybranie tego polecenia powoduje przejście do pól edycji w „Definicjach
przegród”,
- Odszukaj przegrodę (okno/drzwi) w Instal-therm – powoduje odszukanie
zaznaczonej
przegrody
w programie
Instal-therm
pod
warunkiem
równoczesnego otwarcia tego samego projektu w obydwu aplikacjach,
- Kopiuj (Ctrl+C) – pozwala na skopiowanie zaznaczonej przegrody w obrębie
struktury budynku aktualnie edytowanego projektu do innego projektu,
- Wytnij (Ctrl+X) – pozwala na wycięcie zaznaczonej przegrody,
- Wklej (Ctrl+V) – pozwala na wklejenie skopiowanej lub wyciętej przegrody
w wybrane miejsce struktury budynku tego samego lub innego projektu.

4.6. Edycja materiałów budowlanych
Użytkownik ma możliwość dodawania nowych materiałów wybierając z menu
głównego >> polecenie „Narzędzia/ Edycja materiałów (Ctrl+F) <<.
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Zostanie wyświetlone okno edycji materiałów zawierające w lewej części listę
materiałów budowlanych zadeklarowanych w programie, a w prawej pola dotyczące
nazwy materiału, komentarza do nazwy, grupy materiałowej oraz pola określające
właściwości cieplne materiałów.
Po liście można przemieszczać się za pomocą myszki oraz klawiszy kursora.
Użytkownik nie ma możliwości edytowania materiałów zadeklarowanych w programie.
Można przez zaznaczenie wybranego materiału w wyświetlonej liście, odczytać dane
dotyczące własności cieplnych oraz nazwę, komentarz oraz przynależną mu grupę
materiałową, wyświetlane w polach po prawej stronie okna edycji materiałów. Istnieje
tutaj możliwość dodawania własnych (nowych) materiałów.
Użytkownik może wyświetlić listę materiałów w widoku normalnym lub grupowym,
korzystając z zakładek „widok normalny” lub „widok grupowy”.
W widoku normalnym materiały budowlane są wyświetlone zgodnie z wybraną
cechą sortująca, np. wg kolejności alfabetycznej w przypadku sortowania wg nazwy.
Wybierając właściwości materiałów jako cechę sortującą uzyskuje się ich ułożenie wg
wzrastającej wartości, np. rosnącej gęstości materiałów.
Przez przejście na zakładkę „widok grupowy” lista materiałów zostaje
pogrupowana wg cech materiałowych i wyświetlona w postaci drzewka, które można
rozwijać do niższego poziomu przez kliknięcie na ikonę .

Nowy materiał Użytkownik wprowadza wybierając z menu podręcznego polecenie
„Dodaj materiał” lub korzystając z klawisza funkcyjnego F7.
Klikając na wprowadzoną przegrodę o nazwie „Nowy materiał 1” wywołuje się jej
edycyjne pola, w których można kolejno uzupełniać dane dotyczące materiału. Te pola
to:
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Nazwa materiału – Użytkownik wpisuje nazwę wprowadzanego materiału
budowlanego,
Komentarz – wpisywany jest komentarz do nazwy materiału budowlanego,
Grupa – dla wprowadzanego nowego materiału przypisywana jest domyślnie grupa
pod nazwą „Nowa grupa 1”. Użytkownik może ją zmienić przechodząc na zakładkę
„widok grupowy” i wpisując nazwę w polu „Grupa”,
3
ρ – gęstość materiału w stanie suchym, kg/m ,
Cp – ciepło właściwe materiału w stanie suchym, J/kgK,
µ – współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej materiału budowlanego,
m*s*Pa/kg,
Określa opór dyfuzyjny warstwy materiału przegrody. Wartość uzupełniana
zgodnie z danymi materiałów budowlanych. Aby zadeklarować warstwę
paroizolacyjną należy wpisać jako wartość oporu dyfuzji pary wodnej symbol „INF”.
Ta zmienna oznacza nieskończenie duży opór dyfuzji pary wodnej materiału.
Użytkownik może również wybrać zbiór parametrów fizycznych, które będą
charakteryzowały materiał. Do wyboru są następujące możliwości:
- współczynnik przewodzenia ciepła,
- współczynnik przewodzenia ciepła i grubość,
- opory przewodzenia ciepła,
- opory przewodzenia ciepła i grubość.
Materiały budowlane zadeklarowane w programie są charakteryzowane przez
podanie współczynnika przewodzenia ciepła. Z tego powodu Użytkownik
wprowadzając nowy materiał budowlany powinien również uzupełnić pola dotyczące
współczynnika przewodzenia ciepła nowego materiału. Do uzupełnienia pozostają
wtedy pola:
λs – obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału
średniowilgotnego, W/mK,
λw – obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału
wilgotnego, W/mK.
Dla takiej opcji wartość grubości materiału będzie uzupełniana dla każdej warstwy
indywidualnie w tabeli warstw przegrody w „Definicjach przegród”, a opór cieplny
będzie również tam obliczany na podstawie wprowadzonych danych.
Poprzez wybór parametrów fizycznych materiału budowlanego takich jak
współczynnik przewodzenia ciepła i grubość, Użytkownik może zadeklarować grubość
wybranego materiału, a następnie użyć go jako warstwy materiału do definiowania
przegród warstwowych. Można w ten sposób stworzyć grupę materiałów, z której
można korzystać definiując typowe przegrody występujące w projekcie.
Właściwości cieplne materiałów budowlanych są określane dla materiałów
określanych jako średniowilgotne.
Pod polami edycji danych znajdują się pola, charakteryzujące w sposób graficzny
fakturę materiału. Pola te są aktywne jedynie dla materiałów wprowadzanych przez
Użytkownika. Zaznaczenie dla nowowprowadzonego materiału, jakiegokolwiek z tych
pól, powoduje wyświetlenie na wykresie spadku temperatur i ciśnień pary wodnej
w przegrodzie, odpowiedniej faktury materiału.
Dla pól edycyjnych są dostępne polecenia ułatwiające ich edycję, wywoływane
dzięki skorzystaniu z prawego klawisza myszy:
- Cofnij – powoduje wycofanie z ostatnio wprowadzonej zmiany,
- Wytnij – powoduje wycięcie zaznaczonej danej,
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- Kopiuj – powoduje kopiowanie zaznaczonej danej,
- Wklej – powoduje wklejenie zaznaczonej danej,
- Zaznacz wszystko – polecenie aktywne dla danych zawierających dłuższy ciąg
znaków.
Dostępne czynności w oknie edycji materiałów
Menu podręczne:
- Dodaj materiał F7 – powoduje dodanie nowego materiału wprowadzanego przez
Użytkownika. Domyślnie umieszczany jest on na końcu listy materiałów pod
nazwą „Nowy materiał 1”. Aby wprowadzić wszystkie dane nowego materiału,
Użytkownik musi go zaznaczyć na liście przez kliknięcie na wybranym lub
zaznaczenie go strzałkami z klawiatury. Może wówczas wprowadzić wszystkie
jego dane w polach znajdujących się po prawej stronie okna edycji materiałów.
Nowy materiał jest przypisywany do zakładanej automatycznie przez program
nowej grupy materiałowej,
- Dodaj nową grupę F8 – polecenie to generuje nową grupę materiałową, która
widoczna jest tylko w widoku grupowym pod nazwą „Nowa grupa 1”. Użytkownik
może wprowadzić jej nazwę w polu „Grupa”. Polecenie aktywne tylko w widoku
grupowym,
- Kopiuj materiały do grupy Użytkownika – za pomocą tego polecenia Użytkownik
może skopiować wybrane materiały do stworzonej przez siebie grupy
materiałowej. Jest to zwłaszcza przydatne, jeżeli Użytkownik chce wprowadzić
grupę materiałową, z której zawartości będzie korzystał w trakcie definiowania
przegród. Może tutaj wprowadzić np. najczęściej używane przez siebie materiały
budowlane,
- Usuń Ctrl+Del – powoduje usunięcie materiału lub grupy materiałów, na której
znajduje się kursor,
- Sortuj wg gęstości – powoduje ułożenie materiałów wg wzrastającej gęstości,
- Sortuj wg nazw – powoduje ułożenie materiałów wg porządku alfabetycznego,
- Sortuj wg ciepła właściwego – powoduje ułożenie materiałów wg wzrastającego
ciepła właściwego,
- Wyświetl materiały Użytkownika na końcu – powoduje wyświetlenie
wprowadzonych przez Użytkownika materiałów na końcu listy,
- Anuluj – powoduje rezygnację Użytkownika z zamierzonych zmian i zamknięcie
podręcznego menu.
Klawiatura:
- F7 – Dodaj materiał – powoduje dodanie nowego materiału wprowadzanego
przez Użytkownika,
- F8 – Dodaj nową grupę – generuje nową grupę materiałową wprowadzaną
przez Użytkownika,
- Ctrl+Del – Usuń zaznaczony materiał lub grupę materiałów,
Myszka:
- Kliknięcie prawym klawiszem – wyświetlenie podręcznego menu,
- Kliknięcie lewym klawiszem myszy na wprowadzony materiał – przejście do pól
edycji tego materiału.
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5. DIAGNOSTYKA I WYNIKI OBLICZEŃ
5.1. Wywołanie diagnostyki danych
Pierwszym poziomem diagnostyki danych jest wywołanie komunikatu „Błąd”
bezpośrednio w okienku edycji danej po wprowadzeniu wartości, która nie jest liczbą,
zmienną lub prawidłowym wyrażeniem. Taka diagnostyka danych jest aktywna dla tych
danych, które można określić wyrażeniem liczbowym – więcej informacji na temat
uzupełniania danych liczbowych zawiera rozdział 6.2.
Jeśli Użytkownik w polu edycji danej projektu wpisze wartość liczbową
przekraczającą wymagany zakres, wówczas o niepoprawnym jej uzupełnieniu będzie
świadczyło jej zaznaczenie na kolor czerwony, a w oknie listy błędów pojawi się
odpowiedni komunikat błędu. Drugi poziom diagnostyki danych przeprowadzany jest
w oknie listy błędów.

5.2. Diagnostyka danych w oknie listy błędów
Ponieważ obliczenia wykonywane są automatycznie dla bieżącej edycji danych,
w oknie listy błędów pokazują się komunikaty o nieprawidłowych lub podejrzanych
sytuacjach, jakie program wykrywa w kolejnych etapach wprowadzania danych
projektu. W trakcie modyfikacji danych komunikaty są odświeżane w momencie
przeniesienia wskaźnika myszy w pole listy błędów. Szary kolor tekstów oznacza, że
komunikaty mogą być chwilowo nieaktualne. Jeżeli błędy nie zostaną poprawione,
program nie przeprowadzi wymaganych obliczeń, a także nie dobierze wstępnie
grzejników w pomieszczeniach.
!

Komunikaty dotyczące obliczeń są odświeżane w momencie przeniesienia
wskaźnika myszy w pole listy błędów. W przeciwnym wypadku komunikaty są
nieaktualne i nie dotyczą bieżącej edycji.
O prawidłowym uzupełnieniu wszystkich danych informuje komunikat „Brak
błędów”. Jeżeli występuje komunikat „Brak błędów, lecz występują aktualnie
niewyświetlone ostrzeżenia lub podpowiedzi” oznacza on, że dane uzupełnione są
poprawnie, lecz występują ostrzeżenia lub/oraz podpowiedzi. Brak błędów jest
warunkiem wykonania wszystkich obliczeń w programie.
Wyniki drugiego poziomu diagnostyki są wyświetlane w oknie listy błędów,
(zobacz rozdział 4.2.).
Okno listy błędów służy lokalizacji, a następnie poprawieniu w wyszukanych
miejscach programu, wszystkich danych nieprawidłowo uzupełnionych w projekcie.
Wyświetlane są tutaj komunikaty dotyczące błędów, które uniemożliwiają
obliczenia, ostrzeżeń informujących o podejrzanych sytuacjach oraz podpowiedzi, co
do obliczeń poszczególnych wartości.

5.2.1. Rodzaje i składnia komunikatów stosowanych w programie
Komunikaty są ujednolicone pod względem składni oraz sposobu wyszukiwania
związanych z nim elementów.
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Składnia komunikatu jest następująca:
[Rodzaj komunikatu] Element, którego dotyczy komunikat: Treść komunikatu
W programie występują następujące rodzaje komunikatów:
Błędy
Są to komunikaty najwyższej wagi, pisane kolorem czerwonym. Wszystkie błędy
pojawiające się podczas tworzenia projektu muszą być usuwane, gdyż
występowanie błędów uniemożliwia uzyskanie kompletnych wyników dla projektu.
Ostrzeżenia
To komunikaty mniejszej wagi niż błędy, pisane kolorem zielonym i nie powodujące
zablokowania dalszych obliczeń lub wyświetlania wyników. Ostrzeżenia najczęściej
związane są z danymi lub wynikami, których wartość wzbudza podejrzenia. Dlatego
zawsze należy skontrolować treść pojawiających się ostrzeżeń.
Podpowiedzi
To komunikaty mające na celu przypomnienie lub zwrócenie uwagi na pewne dane,
wyniki lub metody obliczeń. Oczywiście podobnie jak ostrzeżenia nie powodują
zablokowania dalszych obliczeń lub wyświetlania wyników. Są wyświetlane jako
napisy koloru czarnego.

5.2.2. Okno listy błędów
W oknie listy błędów wszystkie komunikaty można przedstawić w formie drzewka
lub listy. Te polecenia można wywołać z menu podręcznego (kliknięciem na prawy
klawisz myszy). Widok komunikatów w formie drzewka przedstawia je jako przypisane
do odpowiednich pozycji projektu. Należą tutaj komunikaty dotyczące danych ogólnych
i wyników, definicji przegród, kondygnacji, pomieszczeń itd. Widok komunikatów
w formie listy przedstawia je jako listę, przedstawioną w kolejności występujących
danych projektu. W danym widoku jako pierwsze są wyświetlane błędy, następnie
ostrzeżenia, na końcu podpowiedzi.
Komunikaty błędów dotyczą m.in. następujących sytuacji: pozostawienie pustego
pola danej projektu, wpisanie niepoprawnego wyrażenia, działania matematycznego
czy też niezgodnego pod względem jednostek działania na zmiennych w polach edycji
danych. Komunikaty ostrzeżeń są wyświetlane dla danych, których obecność nie jest
niezbędna dla obliczeń, a których brak utrudnia edycję projektu lub dla danych
o podejrzanej wartości. Komunikaty podpowiedzi informują o niewyznaczeniu pewnych
parametrów budynku z uwagi na występujące błędy lub stanowią wyjaśnienie sposobu
wyznaczania pewnych wartości.
Diagnostyka w oknie listy błędów przebiega w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje
sprawdzanie wprowadzanych danych ogólnych oraz definiowanie przegród, a więc do
momentu wprowadzenia struktury budynku. Drugi dotyczy całości projektu obejmując
wszystkie etapy wprowadzania danych. Rozpoczyna się z momentem wprowadzenia
pierwszego elementu struktury budynku.
O tym, jakie komunikaty będą występowały w oknie listy błędów informują
, gdzie litera „B” oznacza błędy, „O” ostrzeżenia, natomiast „P”
symbole literowe
podpowiedzi. Aby zadeklarować pokazywanie wybranych komunikatów, należy
skorzystać z menu podręcznego. Jeżeli każdy z rodzajów komunikatów jest
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zadeklarowany jako wyświetlany w liście błędów, to wówczas jest zaznaczony
charakterystycznym dla siebie kolorem. Więcej informacji na ten temat zawiera
rozdział 4.2.6.
Zlikwidowanie błędu polega na jego odnalezieniu w projekcie i prawidłowym
uzupełnieniu lub poprawieniu. W rezultacie komunikat jest anulowany. Poprawnie
uzupełniony projekt nie zawiera błędów. Więcej informacji na temat treści komunikatów
zawiera Dodatek C. Komunikaty o błędach.

5.2.3. Wyszukiwanie elementu lub pola związanego z komunikatem
W oknie, w którym są wyświetlone komunikaty, istnieje możliwość wywołania
informacji o lokalizacji błędu. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem
myszki na błąd. Wówczas kursor pojawi się w tym polu edycji danej, którego dotyczy
treść komunikatu. Niepoprawnie uzupełnione dane są wyświetlane w edycyjnych
polach na kolor czerwony.
W programie istnieje również możliwość odnalezienia elementu (np. przegrody)
w drzewie/liście błędów, poprzez zaznaczenie wybranego elementu i wywołanie
z menu podręcznego polecenia „Znajdź element w liście błędów”. To polecenie jest
dostępne w oknach definicji przegród i struktury budynku zawierających drzewiastą
strukturę danych.

5.2.4. Polecenia dostępne w oknie listy błędów
W oknie listy błędów są dostępne następujące polecenia, wywołane z menu
podręcznego (kliknięcie prawym klawiszem myszy):
- Lista – pozwala na wywołanie komunikatów w formie listy,
- Drzewo – pozwala na wywołanie komunikatów w formie drzewiastej struktury
danych,
- Rozwiń drzewo – pozwala na rozwinięcie drzewka komunikatów do najniższego
poziomu,
- Zwiń drzewo – pozwala na przedstawienie drzewka komunikatów w postaci
kolejnych pozycji projektu,
- Błędy – wyświetlenie spośród wszystkich komunikatów tylko błędów,
- Błędy, ostrzeżenia – wyświetlenie komunikatów dotyczących błędów i ostrzeżeń,
- Błędy, ostrzeżenia, podpowiedzi – wyświetlenie komunikatów dotyczących
błędów, ostrzeżeń i podpowiedzi.

5.3. Wyniki obliczeń
Po wprowadzeniu wszystkich danych projektu i ich uzupełnieniu lub poprawieniu
zgodnie z wyświetlanymi komunikatami w liście błędów program przeprowadza
obliczenia. Jeżeli Użytkownik nie poprawi błędów, poszczególne wyniki będą
niedostępne.
Aby przejrzeć wyniki, należy wybrać ostatnią pozycję projektu „Wyniki obliczeń”
. Poszczególne grupy wyników obliczeń są wyświetlone w lewym dolnym oknie
ekranu głównego w postaci rozwijalnego drzewa. Przez dwukrotne kliknięcie lewym
klawiszem myszy na wybraną pozycję projektu, w prawym oknie są wyświetlane
poszczególne wyniki:
- Dane ogólne (dane budynku),
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-

Wyniki dla budynku,
Parametry pomieszczeń ,
Zestawienie strat pomieszczeń,
Dane i wyniki dla pomieszczeń,
Dane i wyniki dla przegród,
Sezonowego zapotrzebowania na ciepło SZE,
Zestawienia grzejników.
Legenda

5.3.1. Dane ogólne
Dane ogólne budynku obejmują dane informacyjne dotyczące projektu oraz
budynku. Ponieważ zostały one wprowadzone i omówione w „Danych ogólnych” –
zobacz rozdział 4.3.1 nie omawia się ich w tym miejscu instrukcji. W „Wynikach
obliczeń” są wyświetlone w postaci listy dla każdej z grupy danych.

5.3.2. Wyniki dla budynku
Wyniki dla budynku zawierają następujące informacje:
Nazwa projektu
Zestawienie wyników
dla budynku
Współczynniki strat
ciepła
Współczynnik strat
ciepła przez przenikanie
ΣHT,bud

Współczynnik strat
ciepła na wentylacje
ΣHV,bud
Sumaryczny
współczynnik strat
ciepła ΣHbud
Straty ciepła budynku
Sumaryczna strata
ciepła przez przenikanie
ΦT
Strata ciepła na
wentylację minimalną
ΦV,min
Strata ciepła przez
infiltrację 0,5ΦV,inf
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określenie czego dotyczy zestawienie wyników
oraz data utworzenia projektu

[-]
[-]
[W/K]

wskaźnik wielkości strat ciepła przez
przenikanie,
zależny
od
wartości
współczynnika przenikania ciepła przegrody,
jej powierzchni a także od współczynników
korygujących zależnych od rodzaj przegrody.
Wartość obliczana dla całego budynku
wskaźnik wielkości strat ciepła na wentylację,
wynikający z ilości powietrza wentylacyjnego
oraz jego gęstości i ciepła właściwego.
Wartość obliczana dla całego budynku
suma wartości współczynnika strat ciepła przez
przenikanie i na wentylację

suma strat ciepła przez przenikanie obliczona
dla wszystkich ogrzewanych pomieszczeń
w budynku
suma strat ciepła na wentylację minimalną
obliczona dla wszystkich ogrzewanych
pomieszczeń w budynku
strata ciepła na infiltrację liczona dla
wszystkich pomieszczeń w budynku

[W/K]

[W/K]

[W/K]

[W]

[W]

[W]
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Strata ciepła przez
wentylację
mechaniczną,
nawiewną (1-ηV) ΣΦV,su
Strata ciepła w wyniku
działania instalacji
wywiewnej Φmech,inf
Sumaryczna strata
ciepła na wentylację ΦV
Zapotrzebowanie
ciepła budynku
Sumaryczna strata
ciepła netto ΦNetto
Sumaryczne
zapotrzebowanie ciepła
(przez czasowe
obniżenie temp.) ΦRH
Sumaryczna strata
ciepła budynku Φbud
Własności budynku
Zapotrz. ciepła
/ogrz.pow. budynku
ΦHL,bud/AN,Bud
Zapotrz. ciepła
/ogrz.kub. budynku Φ
HL,bud /VN,Bud
Powierzchnia oddająca
ciepło A
Specyf.wsp.strat ciepła
przez przen. HT’

strata ciepła przez wentylację mechaniczną
liczona dla wszystkich pomieszczeń
ogrzewanych w budynku

[W]

strata ciepła wynikająca z napływającego do
budynku powietrza zewnętrznego w wyniku
działania instalacji wywiewnej
sumaryczna strata ciepła na wentylację
obliczana jako wartość max. spośród strat na
wentylację minimalną oraz sumy infiltracji i
wentylacji mechanicznej

[W]

suma strat ciepła przez przenikanie oraz na
wentylację dla budynku
Suma dodatkowych strat ciepła obliczana dla
pomieszczeń ogrzewanych, w których
zadeklarowano czasowe obniżenie
temperatury
zapotrzebowanie ciepła budynku jest sumą
straty ciepła netto budynku oraz sumy strat
dodatkowych

[W]

[W]
[W]

[W]

2

sumaryczna strata ciepła budynku Φbud
odniesiona do powierzchni ogrzanej budynku

[W/m ]

sumaryczna strata ciepła budynku Φbud
odniesiona do kubatury ogrzanej budynku

[W/m ]

powierzchnia budynku obejmująca wszystkie
przegrody kontaktujące się ze środowiskiem
zewnętrznym.
współczynnik strat ciepła przez przenikanie
odniesiony do powierzchni ogrzanej budynku

[m ]

3

2

2

[W/m ]

Wykres temperatur – przedstawiony tylko dla przegród zdefiniowanych jako
warstwowe. Dodatkowo na wykresie może być przedstawiony rozkład ciśnień
cząstkowych pary wodnej w przegrodzie, jeżeli Użytkownik wybrał w „Danych
ogólnych” taką opcje obliczeń. Wykres temperatur jest przedstawiony łamaną linią
o określonym w legendzie kolorze oraz rodzaju linii. Podobnie jest przedstawiony
rozkład ciśnień cząstkowych i nasycenia pary wodnej w przegrodzie. Jeżeli wykresy
się przecinają i pozornie ciśnienie cząstkowe pary wodnej przewyższa ciśnienie
nasycenia to następuje jej wykroplenie w przegrodzie. Na wykresie jest to
przedstawione w postaci zakreskowanego pola. Wykroplenie na powierzchni
wewnętrznej przegrody jest przedstawione w postaci kropel.
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5.3.3. Parametry pomieszczeń
Dla każdej grupy wyników znajduje się informacja dotycząca nazwy projektu,
tematu wyświetlanych wyników oraz daty utworzenia projektu. Dane pomieszczeń są
zebrane tabelarycznie.
Numer
pomieszczenia
Temperatura
pomieszczenia
Min. Krotność
wymian
Czas nagrzewania

numer pomieszczenia i jego opis

[-]

zadeklarowana temperatura pomieszczenia
ogrzewanego lub obliczona z bilansu dla
pomieszczenia nieogrzewanego
minimalna krotność wymian powietrza
wentylacyjnego w pomieszczeniu
zadeklarowany czas nagrzewania dla
pomieszczeń z czasowym obniżeniem
temperatury

[ C]

0

[1/h]
[h]

5.3.4. Zestawienie strat pomieszczeń
Dla każdej grupy wyników znajduje się informacja dotycząca nazwy projektu,
tematu wyświetlanych wyników oraz daty utworzenia projektu.
L.p
Numer
pomieszczenia
ΦT,e
ΦT
ΦV,min
ΦV,inf
ΦV,su
ΦV,mech,inf
ΦNetto
ΦRH
Φi

numer pomieszczenia i jego opis. Kolumna
zawiera również wartość temperatury
w pomieszczeniu, powierzchni oraz kubatury

[-]

strata ciepła przez przenikanie
strata ciepła na wentylację minimalną
strata ciepła na infiltrację
strata ciepła wynikająca z mechanicznego
nawiewu powietrza o temperaturze niższej od
temperatury w pomieszczeniu
strata ciepła w wyniku nadmiaru powietrza
wywiewanego mechanicznie z pomieszczenia
suma strat ciepła przez przenikanie oraz
wentylację
dodatkowa strata ciepła wynikająca
z czasowego obniżenia temperatury
w pomieszczeniu
zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia

[W]
[W]
[W]
[W]

[W]
[W]
[W]

[W]

5.3.5. Dane i wyniki pomieszczeń
Dla każdej grupy wyników znajduje się informacja dotycząca nazwy projektu,
tematu wyświetlanych wyników oraz daty utworzenia projektu. Wyniki są podzielone
dla poszczególnych pomieszczeń zarówno ogrzewanych jak również nieogrzewanych,
dla każdego z nich jest określona przynależność do mieszkania oraz numer i opis
pomieszczenia.
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Temperatura
pomieszczenia θi
Wymiary
Szerokość
pomieszczenia
w świetle „as”
Długość pom. w
świetle „bs”
Powierzchnia
pomieszczenia
w świetle As
Wys kond.w osiach
ho
Grubość stropu dstr
Wysokość w świetle
hs
Kubatura
pomieszczenia
Grunt
Zagłębienie poniżej
gruntu z’
Obwód podłogi na
gruncie Opg
Wymiar char.podł.
pomieszczenia B
Wentylacja
Min. krotność wymian
powietrza went. nmin
Krotność wymian
przy różnicy 50 Pa
n50
Współczynnik
osłonięcia e
Wysokość nad
gruntem h
Wys.wsp. korekcyjny
ε
Strumień powietrza
nawiewanego Vnaw
Temperatura
powietrza
nawiewanego θnaw
Temperaturowy
czynnik redukcyjny fV

0

temperatura w pomieszczeniu

[ C]

szerokość przegrody mierzona w świetle

[m]

długość przegrody mierzona w świetle

[m]

powierzchnia pomieszczenia mierzona
w świetle

[m ]

wysokość kondygnacji podana mierzona
w osiach
grubość stropu
wysokość pomieszczenia w świetle

[m]

kubatura pomieszczenia mierzona w świetle

[m ]

zagłębienie podłogi na gruncie poniżej
poziomu podłogi
obwód podłogi na gruncie w pomieszczeniu

[m]

wymiar charakterystyczny podłogi na gruncie
obliczony dla pomieszczenia

[m]

minimalna krotność wymian powietrza
wentylacyjnego w pomieszczeniu
krotność wymian pomiędzy wnętrzem
pomieszczenia a środowiskiem zewnętrznym
przy różnicy ciśnień 50 Pa zależna od typu
konstrukcji budynku i jego szczelności
współczynnik osłonięcia pomieszczenia
zależny od stopnia osłonięcia budynku
wysokość pomieszczenia ponad gruntem
liczona w połowie wysokości pomieszczenia
wysokościowy współczynnik korekcyjny
zależny od wysokości środka pomieszczenia
ponad poziomem gruntu
strumień powietrza nawiewanego do
pomieszczenia na drodze zadeklarowanej
wentylacji mechanicznej
temperatura powietrza nawiewanego
mechanicznie

[1/h]

temperaturowy czynnik redukcyjny
uwzględniający różnicę pomiędzy temperaturą
w pomieszczeniu a temperaturą powietrza
nawiewanego

2

[m]
[m]
3

[m]

[1/h]

[-]
[m]
[-]
3

[m /h]
0

[ C]

[-]
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Strumień powietrza
wywiewanego Vwyw
Temperatura pow.
zasysanego θmech,inf
Temp. czynnik red

Dodatkowa moc
cieplna
Współczynnik
ponownego
nagrzewania fRH
Skuteczna masa
budynku cwirk
Spadek temperatury
∆ϑRH
Czas obniżenia
temperatury tAbs
Krotność wymian
w fazie obniżenia
temp. nAbs
Czas nagrzewania
tRH
Krotność wymian
w fazie nagrzewania
nRH

3

zadeklarowany w pomieszczeniu strumień
powietrza wywiewanego na drodze
mechanicznej wentylacji
temperatura powietrza zassanego z zewnątrz
do pomieszczenia
temperaturowy czynnik redukcyjny
uwzględniający różnicę pomiędzy temperaturą
w pomieszczeniu a temperaturą powietrza
napływającego z innych pomieszczeń
w budynku

[m /h]

współczynnik ponownego nagrzewania jest
funkcją kilku parametrów pomieszczenia
w trakcie nagrzewania
wielkość określająca zdolność przegród
budowlanych budynku do akumulacji ciepła
spadek temperatury w pomieszczeniu po fazie
obniżenia temperatury
czas obniżenia temperatury w pomieszczeniu

[W/m ]

zadeklarowana krotność wymian powietrza w
pomieszczeniu w fazie obniżenia temperatury

[1/h]

czas nagrzewania temperatury
w pomieszczeniu do stanu sprzed jej
obniżenia, określony na podstawie zdolności
regulacyjnych systemu grzewczego
zadeklarowana krotność wymian powietrza w
pomieszczeniu w fazie nagrzewania
pomieszczenia

[h]

0

[ C]
[-]

2

3

[Wh/m K]
[K]
[h]

[1/h]

Dane przegród użytych w pomieszczeniu
Orient.
Typ
n
b
h/l
A
AAbzuc
A’
Zw/Gr
θds
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orientacja użytej przegrody względem stron
świata
typ użytej przegrody predefiniowany
w programie
ilość przegród
szerokość przegrody mierzona wg wymiarów
w osiach
wysokość/długość przegrody mierzona wg
wymiarów w osiach
powierzchnia przegrody mierzona wg
wymiarów w osiach
powierzchnia podprzegrody
powierzchnia zewnętrzna obliczeniowa (netto)
określa stratę ciepła do ....
temperatura po drugiej stronie przegrody

[-]
[-]
[szt.]
[m]
[m]
2

[m ]
2

[m ]
2
[m ]
[-]
0
[ C]
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ek/bu

czynnik korekcyjny zależny od rodzaju
przegrody
współczynnik przenikania ciepła
dodatek ze względu na obecność mostków
cieplnych
skorygowany współczynnik przenikania ciepła
uwzględniający normatywny dodatek do
współczynnika Uo oraz dodatek na mostki
cieplne w przegrodzie
współczynnik strat ciepła przez przenikane
strata ciepła przez przegrodę

U0
∆U
Uc

HT
Φ

[-]
2

[W/m K]
2
[W/m K]
2

[W/m K]

[W/K]
[W]

Straty ciepła na wentylację w pomieszczeniu
Min. strumień
powietrza went. V
min
Strumień powietrza
infiltracyjnego Vinf
Strumień powietrza
nawiewanego
mechanicznie Vsu fv,su
Nadmiar powietrza
usuwanego Vmech,inf
fv,mech
Strumień powietrza
wentylacyjnego V
Straty ciepła na
wentylacje HV /ΦV
Całkowita strata
ciepła netto ΦNetto
Dodatkowe
zapotrzebowanie
ciepła ΦRH
Całkowita strata
ciepła zredukowana
Φzred

3

minimalny strumień powietrza wentylacyjnego

[m /h]

strumień powietrza infiltrującego do
pomieszczenia z zewnątrz przez
nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej
strumień powietrza nawiewanego
mechanicznie skorygowany o współczynnik
temperaturowy
strumień powietrza nawiewanego do
pomieszczenia w wyniku działania instalacji
wywiewnej skorygowany o współczynnik
temperaturowy
strumień powietrza wentylacyjnego
napływający do pomieszczenia brany do
obliczeń strat ciepła pomieszczenia
strata ciepła na wentylację w pomieszczeniu

[m /h]

suma strat ciepła w pomieszczeniu przez
przenikanie i na wentylację
zapotrzebowanie ciepła wynikające
z zadeklarowania czasowego obniżenia
temperatury w pomieszczeniu
całkowita strata ciepła pomieszczenia
pomniejszona o stratę ciepła przez przegrody
ogrzewane

[W]

3

3

[m /h]
3

[m /h]

3

[m /h]

[W]

[W]

[W]

5.3.6. Dane i wyniki dla przegród
„Dane i wyniki dla przegród” dotyczą wszystkich przegród o zdefiniowanej
w „Definicjach przegród” budowie. Są przedstawione jako:
- lista danych przegrody,
- tabela warstw przegrody – przedstawiona tylko dla przegród zdefiniowanych
jako warstwowe,
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- wykres spadku temperatur – przedstawiony tylko dla przegród zdefiniowanych
jako warstwowe.
Dodatkowo na wykresie może być przedstawiony rozkład ciśnień cząstkowych
pary wodnej w przegrodzie, jeżeli Użytkownik wybrał w „Danych ogólnych” taką
opcje obliczeń.
Lista danych przegrody zawiera następujące informacje:
Nazwa definicji
przegrody
Wsp. przenikania
ciepła
Opis
Kierunek przepływu
ciepła
Typ przegrody
Opór przejm. ciepła
(zewn.)
Opór przejmowania
ciepła (wewn.)

nazwa zdefiniowanej przegrody

[-]

współczynnik przenikania ciepła przegrody

[W/m K]

komentarz do nazwy przegrody
kierunek przepływu ciepła zależny od typu
przegrody
typ przegrody wybrany z grupy
predefiniowanych w programie
opór przejmowania ciepła po zewnętrznej
stronie przegrody
opór przejmowania ciepła po wewnętrznej
stronie przegrody

[-]
[-]

2

[-]
2

[m K/W]
2

[m K/W]

Tabela warstw przegrody zawiera następujące kolumny:
Materiał warstwy
d
λ
Cp
ρ
R
µ

nazwa warstwy przegrody
grubość warstwy przegrody
współczynnik przewodzenia ciepła warstwy
przegrody
ciepło właściwe warstwy przegrody
gęstość warstwy przegrody
opór cieplny warstwy przegrody
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej
materiału warstwy

[-]
[m]
[W/m*K]
[J/kgK]
3
[kg/m ]
2
[m K/W]
[m*s*Pa/kg]

Wykres temperatur – przedstawiony tylko dla przegród zdefiniowanych jako
warstwowe. Dodatkowo na wykresie może być przedstawiony rozkład ciśnień
cząstkowych pary wodnej w przegrodzie, jeżeli Użytkownik wybrał w „Danych
ogólnych” taką opcje obliczeń. Wykres temperatur jest przedstawiony łamaną linią
o określonym w legendzie kolorze oraz rodzaju linii. Podobnie jest przedstawiony
rozkład ciśnień cząstkowych i nasycenia pary wodnej w przegrodzie. Jeżeli wykresy
się przecinają i pozornie ciśnienie cząstkowe pary wodnej przewyższa ciśnienie
nasycenia to następuje jej wykroplenie w przegrodzie. Na wykresie jest to
przedstawione w postaci zakreskowanego pola. Wykroplenie na powierzchni
wewnętrznej przegrody jest przedstawione w postaci kropel.

5.3.7. Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło
Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku obejmują:
- Zestawienie przegród w strefach temperaturowych,
- Zestawienie przegród w budynku,
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- Wyniki SZE dla stref temperaturowych,
- Wyniki SZE dla budynku,
- Zestawienie stref temperaturowych.
Zestawienie przegród w strefach temperaturowych obejmuje następujące dane:
Nazwa
przegrody
Typ
U0
E/Q
%E/%Q
A
%A

[-]

współczynnik przenikania ciepła
energia przenikająca przez
przegrodę
procentowy udział w energii traconej
przez przegrody
powierzchnia użyta w obliczeniach
strat ciepła
procentowy udział w powierzchni
przegród

[-]
2
[W/m K]
[MJ]
[%]
2

[m ]
[%]

Zestawienie przegród w budynku obejmuje następujące dane:
Nazwa
przegrody
Typ
E/Q
%E/%Q
A
%A

[-]

energia przenikająca przez
przegrodę
procentowy udział w energii traconej
przez przegrody
powierzchnia użyta w obliczeniach
strat ciepła
procentowy udział w powierzchni
przegród

[-]
[MJ]
[%]
2

[m ]
[%]

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło obejmuje tabelę zbiorczą zestawiającą
wyniki obliczeń strat i zysków energii budynku dla poszczególnych miesięcy
i poszczególnych pozycji bilansu energii. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło jest
obliczane dla sezonu grzewczego.
Wyniki SZE dla stref temperaturowych obejmują następujące dane:
Miesiąc
Esz/Qsz

Eprz.n./Qprz.n.

nazwa kolejnego miesiąca w roku
kalendarzowym
suma strat energii budynku przez
wszystkie przegrody zewnętrzne, za
wyjątkiem gruntu w ciągu danego
miesiąca
suma strat energii budynku przez
pomieszczenia nieogrzewane
w ciągu danego miesiąca

[-]
[MJ]

[MJ]
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Eg/Qg

Esw/Qsw

Ew/Qw

Eint/Qint

Es/Qs

Eh/Qh

suma strat energii budynku przez
przegrody na gruncie w ciągu
danego miesiąca
suma strat energii budynku przez
przegrody wewnętrzne w ciągu
danego miesiąca
suma strat energii na podgrzanie
powietrza wentylacyjnego
przepływającego przez budynek
suma wewnętrznych zysków ciepła
w budynku pochodząca od ludzi,
oświetlenia, urządzeń
elektrycznych, gotowania, ciepłej
wody użytkowej
suma zewnętrznych zysków ciepła
budynku pochodząca od
nasłonecznienia
suma zysków i strat energii budynku
dla danego miesiąca obliczona dla
wszystkich pozycji bilansu energii

[MJ]

[MJ]

[MJ]

[MJ]

[MJ]

[MJ]

Wyniki SZE dla budynku obejmują następujące dane:
Miesiąc
Esz/Qsz

Eprz.n./Qprz..n.

Eg/Qg

Esw/Qsw

Ew/Qw

Eint/Qint

Es/Qs
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nazwa kolejnego miesiąca w roku
kalendarzowym
suma strat energii budynku przez
wszystkie przegrody zewnętrzne, za
wyjątkiem gruntu w ciągu danego
miesiąca
suma strat energii budynku przez
pomieszczenia nieogrzewane
w ciągu danego miesiąca
suma strat energii budynku przez
przegrody na gruncie w ciągu
danego miesiąca
suma strat energii budynku przez
przegrody wewnętrzne w ciągu
danego miesiąca
suma strat energii na podgrzanie
powietrza wentylacyjnego
przepływającego przez budynek
suma wewnętrznych zysków ciepła
w budynku pochodząca od ludzi,
oświetlenia, urządzeń
elektrycznych, gotowania, ciepłej
wody użytkowej
suma zewnętrznych zysków ciepła
budynku pochodząca od
nasłonecznienia

[-]
[MJ]

[MJ]

[MJ]

[MJ]

[MJ]

[MJ]

[MJ]
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Eh/Qh

suma zysków i strat energii budynku
dla danego miesiąca obliczona dla
wszystkich pozycji bilansu energii

[MJ]

Zestawienie stref temperaturowych obejmuje następujące dane:
Nazwa strefy
cieplnej
Pomieszczenia
Ilość
Vs
tśr/θśr
Qi/Φi
Opis

[-]
suma pomieszczeń przypisanych do
danej strefy cieplnej oraz ich nazwy
kubatura wszystkich pomieszczeń
w strefie cieplnej
średnia temperatura pomieszczeń
w strefie cieplnej
całkowite wewnętrzne zyski ciepła
w strefie cieplnej
komentarz do nazwy strefy cieplnej

[-]
3

[m ]
0

[ C]
[W]
[-]

5.3.8. Zestawienie grzejników
Zestawienie grzejników obejmuje tabelę z zestawionymi danymi dobranych
grzejników w pomieszczeniu:
Symbol
odbiornika
Numer
pomieszczenia
ti
Qdane/Φdane
G
tz
tp
Typ grzejnika
L
H
D
A’/A

symbol grzejnika

[-]

numer pomieszczenia, w którym
znajduje się grzejnik
temperatura w pomieszczeniu
zadana moc grzejnika
przepływ czynnika grzejnego
temperatura zasilania grzejnika
temperatura powrotu grzejnika
dobrany typ grzejnika
długość grzejnika
wysokość grzejnika
głębokość grzejnika
dopasowanie grzejnika – dobrana
powierzchnia grzejnika odniesiona
do powierzchni grzejnika dobranego
idealnie

[-]
0

[ C]
[W]
[kg/h]
0
[ C]
0
[ C]
[-]
[m]
[m]
[m]
[-]

5.3.9. Legenda
W tej pozycji wyników są przedstawione wszystkie symbole i ich opisy słowne,
jakie zostały przedstawione w „Wynikach obliczeń”.
Opisy symboli zostały ułożone zgodnie z kolejnością ich występowania
w kolejnych pozycjach wyników obliczeń.
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5.3.10. Wydruk wyników tabelarycznych lub eksport do arkusza
Jeżeli wyniki obliczeń są kompletne, można je wydrukować na drukarce lub
wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego programu MS Excel. Informacje na ten
temat są szczegółowo omówione w rozdziale 7.
Te funkcje są dostępne za pomocą przycisku
podręcznym wywoływanym za pomocą prawego klawisza myszy:

oraz w menu

- Export do MS – Excel: Aktualna pozycja,
- Export do MS – Excel: Całość,
- Drukuj aktualną pozycję
Przejście do okna wydruku Użytkownik może również uczynić z menu głównego
>> polecenie „Plik/Drukuj” Ctrl+P << lub za pomocą ikony
z głównego paska narzędzi.
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„Drukuj” (Ctrl+P)
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6. ZAWANSOWANE FUNKCJE PROGRAMU
6.1. Praca na wielu dokumentach i korzystanie ze schowka
Program Instal-OZC jest programem wielo – dokumentowym, przy czym można
uruchomić tylko jedną instancję programu. Praca z wieloma projektami polega na tym,
że więcej niż jeden projekt może być otwarty w danej chwili oraz istnieje możliwość
szybkiego przełączenia się pomiędzy otwartymi projektami i przenoszenia danych
pomiędzy nimi. Istnieją jednakże ograniczenia systemowe komputera. System
Windows 98 oraz Millenium maksymalnie pozwala na otwarcie dwóch dokumentów
jednocześnie.
Program oferuje wiele udogodnień w kopiowaniu i przenoszeniu elementów
programu, takich jak warstwy, definicje przegród, przegrody użyte w pomieszczeniu
oraz całe pomieszczenia. Elementów dotyczących ogrzewania pomieszczeń, takich jak
grzejniki kopiować i przenosić nie można.
Dzięki istnieniu schowka programu istnieje możliwość łatwego kopiowania
i przenoszenia elementów pomiędzy projektami. Można również kopiować lub
przenosić elementy bezpośrednio z jednego projektu do drugiego. Szybkie
przełączanie pomiędzy projektami można wywołać przyciskając klawisze Ctrl+Tab
w dowolnym momencie edycji.
Wybierając z menu głównego pozycję „Okno” można usprawnić i uporządkować
pracę z wieloma projektami za pomocą następujących poleceń:
- Kaskada – powoduje ułożenie wszystkich otwartych okienek projektów jeden na
drugim, tak aby wystawał brzeg okienka z nazwą projektu.
- Aranżuj ikony – jeżeli jakieś okienka są zminimalizowane i znajdują się
w dowolnym miejscu na ekranie to dzięki temu poleceniu można ułożyć ich ikony
w dolnej części obszaru roboczego okna głównego.
- Następne – wywołanie tej funkcji powoduje wyświetlenie okna następnego
otwartego projektu.
- Poprzednie – wywołanie tej funkcji powoduje wyświetlenie okna poprzednio
otwartego projektu.
- Minimalizuj wszystkie – powoduje minimalizację wszystkich okienek projektów
i ich ułożenie w dolnej części obszaru roboczego okna głównego.
- Zamknij wszystko – powoduje zamknięcie wszystkich otwartych okienek
projektów. Jeżeli którykolwiek z projektów nie został zapisany na dysku, to
program zapyta się czy zapisać go przed zamknięciem.
Podstawowym udogodnieniem w pracy z wieloma projektami jest schowek
programu, zawierający komórki schowka. Można tutaj kopiować lub przenosić dowolne
warstwy, zdefiniowane przegrody, kondygnacje, mieszkania, pomieszczenia oraz
przegrody w pomieszczeniu. Schowek służy do przechowywania wymienionych
danych, dzięki czemu można łatwo wykonywać operacje przenoszenia danych
w obrębie jednego projektu, z jednego projektu do drugiego. Można tutaj również
przechowywać najczęściej stosowane elementy tak, aby móc z nich korzystać przy
tworzeniu nowego lub modyfikacji zapisanego już projektu. Zawartość schowka jest
zachowywana tak długo, dopóki nie zostanie usunięta. Jest zapamiętywana nawet po
zakończeniu pracy programu i wyłączeniu komputera.
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Rodzaj przechowywanych elementów Użytkownik może rozpoznać
wyróżniających je ikonach, odmiennych dla każdego z typów elementów.

Warstwa

Kondygnacja

Zdefiniowana
przegroda

Pomieszczenie

Mieszkanie

po

Pusta komórka
schowka

Przegroda

Każda kolejna komórka schowka jest kolejno numerowana zaczynając od numeru
pierwszego do numeru setnego. Tak, więc można maksymalnie wprowadzić do
schowka 100 elementów. Przechodzenie do komórek, nie mieszczących się
w wyświetlanym obszarze ekranu, jest możliwe przez skorzystanie z przycisku
„Poprzednie” oraz przycisku
schowka.

„Następne” znajdujących się w skrajnych położeniach

Kopiowanie elementów z projektu do schowka wykonuje się zaznaczając
pojedynczy lub ich grupę i przeciągając je (przytrzymując prawym klawiszem myszy)
do wybranej komórki schowka. O kopiowaniu świadczy mały znaczek
przy ikonie
elementu.
Przenoszenie elementów z projektu do schowka wykonuje się zaznaczając
pojedynczy lub ich grupę z wciśniętym klawiszem Shift i przeciągając je
(przytrzymując prawym klawiszem myszy) do wybranej komórki schowka.
O przenoszeniu świadczy mały znaczek przy ikonie elementu.
Wymienione polecenia można również wykonać w odwrotnym kierunku – ze
schowka do projektu tego samego lub innego otwartego. W takim przypadku
w wyświetlanym wówczas menu podręcznym można potwierdzić operację kopiowania
lub przenoszenia elementu.
Po najechaniu myszką na wybraną komórkę schowka wyświetli się jego
zawartość – ilość elementów, opis typu elementu (lub elementów) oraz pozostałe dane
zależne od jego typu zebrane w tabeli.
Po kliknięciu na wybraną komórkę schowka pokazuje się liczba skopiowanych lub
przeniesionych elementów.
W analogiczny sposób jak dla paska narzędzi, można zmieniać położenie
schowka na ekranie, a także zmieniać jego rozmiar.
Dla schowka są dostępne następujące czynności wywoływane prawym klawiszem
myszy z menu podręcznego:
- Wyczyść – pozwala na usunięcie wybranej komórki schowka,
- Uporządkuj – pozwala na ułożenie zawartości komórek schowka wg ich
kolejności,
- Schowaj – powoduje zamknięcie schowka. Powtórne wywołanie można wywołać
w menu >> polecenie ”Widok/Schowki”<<,
- Wyczyść wszystko – powoduje usunięcie całej zawartości schowka.
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6.2. Używanie wyrażeń i zmiennych
W polach edycyjnych, dane projektu opisane wartościami liczbowymi mogą być
uzupełniane wartościami predefiniowanymi, wartościami zadeklarowanych zmiennych
wyrażeń lub wpisywanymi bezpośrednio przez Użytkownika.
Wartości wszystkich pól liczbowych, wpisanych przez Użytkownika, mogą być
podane przez wpisanie liczby, zmiennej lub wyrażenia arytmetycznego.
W programie wartości predefiniowane mogą być zadeklarowane bezpośrednio
w polach edycji. Wówczas ich wartość jest wyświetlana w pewnych polach jako
„domyślnie przyjęta” do obliczeń, dla każdego nowo otwartego projektu. Należy do nich
np. współczynnik przewodzenia ciepła gruntu. Dane te Użytkownik powinien
skontrolować i skorygować w zależności od danych projektu. Są również wartości
predefiniowane, które są zadeklarowane w edytorze wyrażeń. Również te wartości
Użytkownik powinien w razie potrzeby skorygować, przechodząc do „Zmiennych
wyrażeń”.
Zadeklarowane w „Zmiennych wyrażeń” wartości mogą być wprowadzone jako
zmienne „domyślne” – predefiniowane w programie lub jako zmienne wprowadzone
przez Użytkownika. Te ostatnie deklaruje się poprzez wprowadzenie nazwy zmiennej
i jej wartości w edytorze zmiennych zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 4.3.5.
Zmienne wyrażeń wprowadzone jako predefiniowane są przypisane do wybranych
pól i są wyświetlane dla każdego nowo otwartego projektu.
Zadeklarowana przez Użytkownika zmienna jest dostępna tylko w aktualnie
edytowanym projekcie. Nie jest ona przypisywana do innych projektów. Zmiennych
wyrażeń można używać przez wpisanie ich nazwy w wybrane pola danych. Chcąc
zmienić ich nazwę lub wartość należy wrócić do „Zmiennych wyrażeń” i tam
zmodyfikować wyrażenie. Zmiana wartości wyrażenia bezpośrednio w polu edycji
danej powoduje odłączenie zadeklarowanej zmiennej i przypisanie wprowadzonej
wartości. Aby powtórnie wywołać użycie tej zmiennej należy wpisać jej nazwę.
Wartości wpisywane samodzielnie w polach edycji danych liczbowych można
wprowadzać jako:
1. Liczby – określające bezpośrednio wartość danej.
2. Wyrażenia liczbowe – tworzone przy użyciu operatorów matematycznych na
liczbach jak: dodawanie „+”, odejmowanie „-”, mnożenie „ * ” oraz dzielenie „ / ”.
3. Zmienne wyrażeń – zadeklarowane w pozycji projektu „Zmienne wyrażeń”,
wywoływane w odpowiednim polu przez wpisanie nazwy wybranej zmiennej. Przez
użycie klawiszy Ctrl+spacja jest wywoływana lista zadeklarowanych zmiennych
wyrażeń.
4. Operacje arytmetyczne na zmiennych i stałych wartościach liczbowych.
5. Funkcje – wywoływane przez użycie klawiszy Ctrl+spacja. Na funkcjach również
można wykonywać działania matematyczne.
Za pomocą klawiszy Ctrl+spacja wywoływana jest lista zadeklarowanych
zmiennych i funkcji. W pierwszej kolejności są wyświetlane zmienne wyrażeń, których
jednostka jest zgodna z jednostką wybranego pola. Funkcje są wyświetlone
w kolejności alfabetycznej, w takim formacie, jaki jest wymagany do wpisania przez
Użytkownika. Za pomocą funkcji Użytkownik może określić powierzchnię pola
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pomieszczenia, jeżeli zna np. jej wycinek lub chce, aby jakaś zmienna przyjęła swą
wartość zgodnie z wpisaną funkcją.

Działania na zmiennych muszą również podlegać wymaganiu zmieszczenia się
w wymaganym zakresie wartości oraz zgodności jednostek zmiennych występujących
w wyrażeniu.
W polu wyświetli się komunikat „Błąd”, jeżeli Użytkownik doda do siebie zmienne
z różnymi jednostkami np. m (metr) doda do wartości bezwymiarowej.
W czasie mnożenia lub dzielenia zmiennych warunkiem poprawności ich wpisania
jest uzyskanie prawidłowej jednostki – zgodnej z systemem jednostek. Aby umożliwić
działania na zmiennych, z których jedna jest np. bezwymiarowa wprowadzono aliasy
jednostek – sposób ich zastosowania omówiono w rozdziale 6.3.
W programie można również w dowolnym polu liczbowym zadeklarować nową
zmienną i bezpośrednio jej użyć za pomocą kombinacji klawiszy Alt+Ctrl+Insert.
W wyświetlonym oknie edycji zmiennej należy zadeklarować jej nazwę, wartość
wyrażenia, jednostkę. Można również zadeklarować ustawienie nazwy jako wartości.
Oznacza to przypisanie wartości liczbowej w polu edycji, przez wpisanie
zadeklarowanej nazwy zmiennej.

6.3. Korzystanie z aliasów jednostek
Aliasy jednostek służą do narzucania jednostki zmiennym. W ten sposób będzie
możliwe wykonywanie działań matematycznych na zmiennych różniących się
jednostką a wprowadzonych w polu edycji danych.
Zastosowanie aliasów jest szczególnie korzystne podczas zaawansowanej
parametryzacji projektu. Pozwala na np. ocenę działań termomodernizacyjnych
w zależności od rosnącej grubości warstwy izolacji. W tym celu Użytkownik może
zadeklarować w „Zmiennych wyrażeń„ stałą wartość izolacji, a w polu edycji grubości
izolacji może ją wywołać. Mając zadeklarowany alias jednostki długości Użytkownik
może dodać do zadeklarowanej grubości izolacji pewną jej wartość i w ten sposób
ocenić wpływ zwiększenia grubości izolacji na efekt termomodernizacyjny budynku.
Taką czynność można wywoływać wielokrotnie małym nakładem czasu dla różnych
grubości izolacji przegrody.
Aby wprowadzić aliasy jednostek należy z menu głównego programu wywołać
polecenie >> Narzędzia / Opcje / Pozwól edytować aliasy jednostek <<. Wówczas
w „Danych ogólnych” staje się dostępna pozycja „Nazwy jednostek wyrażeń”. Tutaj
w kolumnach są przedstawione kolejno: grupy wielkości fizycznych, wielkości fizyczne,
symbole jednostek. W pustej kolumnie „Nazwa” obok wybranej jednostki danej
wielkości fizycznej należy wpisać określony przez siebie alias tej jednostki, np. dla
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jednostki długości metr [m] można przypisać alias „m”. Bardziej skomplikowanym
jednostkom, np. dla [J/kgK] można przypisać alias np. „Jkg”.
W polach edycji danej, do zmiennej, zdefiniowanej w „Zmiennych wyrażeń”,
można dodać liczbę z aliasem jednostki zgodnej z jednostką edytowanej danej np.
. Taki zapis wyrażenia oznacza, że wartość danej (określona
tą operacją matematyczną) jest zwiększona o 3.
Aby ułatwić pracę z aliasami jednostek jest w programie możliwość wywołania
aliasu domyślnego przez wpisanie obok liczby nawiasu kwadratowego „[]”. To
oznacza, że przy wartości liczbowej jest jednostka odpowiadająca jednostce
edytowanego pola.

6.4. Korzystanie z opcji zaznaczania wielu elementów – tryb
multiselect
Większość operacji na elementach można wykonywać nie tylko oddzielnie dla
każdego elementu, ale też grupowo, dla wielu elementów jednocześnie. W celu
wykonania jakiejkolwiek operacji na wielu elementach należy je zaznaczyć.
!

Warunkiem wywołania trybu multiselect jest znaczenie elementów tego samego
typu, np. definiowanych przegród, kondygnacji, mieszkań, pomieszczeń itp.
Zaznaczanie wielu elementów i ich jednoczesna edycja pozwala na bardzo duże
przyspieszenie pracy. Możliwości te mają szczególne znaczenie przy uzupełnianiu
danych.
W edytorze tabelarycznym programu Instal-OZC jednym ze sposobów na
zaznaczenie wielu elementów jednocześnie – wywołanie trybu multiselect – jest
zaznaczanie w drzewie (lub w liście) wybranych elementów z użyciem klawisza Shift.
Pozwala on na zaznaczenie grupy elementów występujących kolejno (jeden po
drugim). Jeżeli Użytkownik chce zaznaczyć wybrane elementy powinien skorzystać
z klawisza Ctrl. Klikając na wybrane elementy z wciśniętym klawiszem Ctrl Użytkownik
może zaznaczyć dowolną ilość wybranych przez siebie elementów. Warunkiem
realizacji grupowego zaznaczania jest wybór elementów tego samego typu np.
pomieszczeń.

♦

Aby zaznaczyć kilka wybranych elementów należy:
1. Ustawić kursor myszki na pierwszym wybranym elemencie i kliknąć lewym
klawiszem myszki w celu jego zaznaczenia,
2. Przycisnąć klawisz Shift lub Ctrl,
3. Nie puszczając klawisza Shift (Ctrl) kliknąć na drugi i na kolejne elementy.
Program będzie zaznaczał te elementy bez odznaczania poprzednich,
4. W przypadku korzystania z klawisza Shift należy wybrać taką grupę elementów,
które występują kolejno z uwagi na to, że nie ma możliwości odznaczenia
niewłaściwego elementu,
5. W przypadku korzystania z klawisza Ctrl można wybrać dowolne zestawienie
elementów, gdyż są zaznaczane tylko te wybrane,
6. Puścić klawisz Shift lub Ctrl,
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7. Wszystkie wskazane elementy zostaną zaznaczone. Będzie to uwidocznione ich
pogrubieniem.
Dla tak zaznaczonych elementów pojawią się wspólne pola do edycji, w których
można wpisać wspólne dane dla zaznaczonej grupy elementów. Wspólne uzupełnianie
danych jest przedstawione w rozdziale 6.4.1.

6.4.1. Wpisywanie powtarzających się danych
Często zdarza się, że elementy w projekcie mają powtarzające się dane. W takich
przypadkach, dla przyspieszenia edycji, można skorzystać z jednej z metod
ułatwiających powielanie danych. Należą do nich:
- Grupowe wypełnianie danych,
- Kopiowanie pojedynczych wartości,
Sposoby te są szczegółowo opisane w poniższych podpunktach.
Grupowe wypełnianie danych dla wielu elementów
Jest to jedna z metod szybkiego wypełniania danych dla wielu elementów. Po
zaznaczeniu kilku elementów tego samego typu pokazują się wspólne pola wszystkich
zaznaczonych elementów. Te wartości pól, które są identyczne we wszystkich
zaznaczonych elementach są wypisane w polach, natomiast inne pola są puste.
Wpisując wartość do dowolnego z tych pól zmienia się ją dla wszystkich zaznaczonych
elementów. Nie ma tutaj znaczenia, czy przed wpisaniem danej wartości pól były
jednakowe, czy różne dla zaznaczonych elementów. Pola, które nie będą edytowane,
pozostaną dla każdego z zaznaczonych elementów niezmienione.
Jeżeli w zaznaczonej grupie znajdują się różnie zadeklarowane wartości tej samej
danej – tj. uzupełnione przez narzucenie wartości za pomocą ikony

lub wyliczone

za pomocą ikony
, wówczas zostanie ona oznaczona ikoną
z zapytaniem
„Obliczamy..... czy narzucamy? Wartość nieustalona”. Użytkownik poprzez wybór
danego trybu obliczeń (przez użycie odpowiednich ikon) – „Narzucony” lub „Obliczony”
deklaruje go wszystkim pozostałym. Może również pozostawić w zaznaczonej grupie
różnie zadeklarowane i nieuzupełnione dane.
♦

Aby zmienić wartość danej jednocześnie dla wielu elementów należy:
1. Zaznaczyć elementy. Można tutaj wykorzystać techniki opisane w rozdziale 6.4,
2. Wpisać dane do wyświetlonych pól w oknie edycji wybranej pozycji projektu.
Kopiowanie pojedynczych wartości
Jest to najprostsza metoda powielania danych elementów. Po wprowadzeniu
wartości określonego pola dla jednego elementu można skorzystać z możliwości jego
skopiowania.

♦

Aby wpisywać dane z wykorzystaniem kopiowania podanej wartości należy:
1. Zaznaczyć jeden element,
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2. Z menu podręcznego wywołać polecenie „Kopiuj”,
3. Przejść do odpowiedniego pola,
4. Zaznaczyć polecenie „Wklej” wywołane prawym klawiszem myszy z menu
podręcznego.

145

Drukowanie i eksport tabel wyników

7. DRUKOWANIE I EKSPORT TABEL WYNIKÓW
7.1. Wydruk i konfiguracja wydruku
Program pozwala na wydrukowanie tabel z możliwością dowolnej konfiguracji
wyboru drukowanych pól.
♦

W celu wydrukowania wyników należy:
1. Kliknąć przycisk „Drukuj”. Pojawi się okno podglądu i konfiguracji wydruku,
2. Ustalić schemat (orientację strony i poszczególne elementy, które powinny się
znaleźć na wydruku) oraz styl wydruku, korzystając z zakładek „Schemat” i „Styl”
znajdujących się prawej strony okna,
3. Ustalić marginesy strony wydruku na zakładce „Wydruk”,
4. Skontrolować czy wszystkie powyższe ustawienia są prawidłowe i zgodne z
zamierzeniami,
5. Na zakładce „Wydruk” skonfigurować ustawienia ogólne wydruku, takie jak: typ
drukarki, zakres drukowanych stron, ilość kopii, numerowanie stron, i inne,
6. W celu rozpoczęcia wydruku kliknąć przycisk „Drukuj” w głównym oknie
konfiguracji.
Okno podglądu i konfiguracji wydruku
Po naciśnięciu przycisku „Drukuj” pojawi się okno podglądu i konfiguracji wydruku:

Okno podglądu i konfiguracji wydruku składa się z dwóch części i pozwala na
skonfigurowanie wydruku w bardzo szerokim zakresie. Lewa część okna stanowi
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obszar podglądu wydruku strony. Podgląd odpowiada aktualnym ustawieniom w
zakresie stylu oraz schematu wydruku.
Jeżeli skala podglądu powoduje, że w oknie podglądu mieści się tylko część
bieżącej strony, pojawią się suwaki umożliwiające przesunięcie widocznego zakresu
strony. Widoczny zakres można też zmienić przy użyciu łapki – kursor, po
umieszczeniu na obszarze okna podglądu wydruku zmienia wygląd na łapkę, która
umożliwia złapanie i przesunięcie oglądanej strony wydruku.
Z prawej strony znajduje się pasek służący do konfigurowania wydruku, na którym
występują trzy zakładki zatytułowane “Schemat”, “Styl” i “Wydruk”. Poszczególne
elementy tego paska zostały opisane poniżej.
Zmiana wyświetlanej strony i skali podglądu wydruku
Na górze paska konfiguracji wydruku umieszczony jest zestaw przycisków i pól
umożliwiających zmianę skali podglądu wydruku:

Pole „Podgląd strony ... z ...” umożliwia przejście do podglądu kolejnej /
poprzedniej strony wydruku, jednocześnie informując, jaka jest aktualna sumaryczna
liczba stron. Przyciski poniżej tego pola umożliwiają według kolejności:
- zwiększenie skali podglądu,
- zmniejszenie skali podglądu,
- ustalenie skali pozwalającej na podgląd całej strony,
- ustalenie skali dostosowanej do szerokości strony razem z marginesami,
- ustalenie skali dostosowanej do szerokości strony bez marginesów.
Drukowanie
Poniżej znajduje się przycisk „Drukuj” pozwalający na rozpoczęcie wydruku.
Użycie tego przycisku spowoduje
w zadeklarowanym zakresie i stylu wydruku.

wydrukowanie

wyników

obliczeń

Powrót do obliczeń
Poniżej znajduje się przycisk „Koniec” pozwalający zakończyć konfigurację
wydruku i powrócić do podglądu tabel wyników i opcji obliczeń:
Część paska konfiguracji wydruku zajmują trzy zakładki, zatytułowane „Schemat”,
„Styl” i „Wydruk”.

7.1.1. Ustawienia ogólne wydruku
Po otwarciu okna podglądu i konfiguracji wydruku aktywna jest zakładka
„Wydruk”, umożliwiająca zmianę ogólnych ustawień wydruku (rodzaj drukarki, ilość
kopii, zakres drukowanych stron, itd.).
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Przycisk „szczegóły” otwiera i zamyka dodatkowe pola do konfiguracji
numerowania stron. Na poniższym przykładzie dodatkowe pola są widoczne:

Zmiana wielkości marginesów
W dolnej części zakładki „Wydruk” znajdują się pola służące do ustawiania
szerokości marginesów, odpowiednio lewego, górnego, prawego i dolnego:
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7.1.2. Schematy wydruku – ustalenie zakresu drukowanych wyników
Zakładka „Schemat” umożliwia dokładne określenie, jakie tabele i pola wyników
obliczeń mają być wydrukowane:

W górnej części zakładki znajduje się pole wyboru jednego spośród
zdefiniowanych schematów wydruku. Lista u dołu pozwala na przejrzenie i modyfikację
aktualnie wybranego schematu. Wprowadzane zmiany będą dynamicznie
uwzględniane w oknie podglądu w lewej części ekranu.
Po modyfikacji dowolnego ze schematów wydruku można go zapisać pod nową
nazwą w celu użycia go nie tylko do bieżącego wydruku, ale także w przyszłości. W
tym celu należy przycisnąć przycisk „Zapisz schemat” i podać nazwę nowego
schematu. Istniejące schematy można usuwać przy pomocy przycisku „Usuń
schemat”. Schematy standardowe programu nie mogą zostać usunięte.
W środku zakładki jest pole umożliwiające zmianę orientacji wydruku z pionowej
na poziomą.
!

Zmiana orientacji wydruku na poziomą daje często bardzo dobre efekty,
ponieważ powoduje, że poszczególne wiersze tabel wyników mieszczą się w
jednym wierszu na wydruku. Problem dzielenia wierszy wyników przy wydruku
można też usunąć poprzez zmniejszenie marginesów, o ile stosowana drukarka
pozwala na zastosowanie niewielkich marginesów.

7.1.3. Style wydruku – ustalenie kolorów i czcionek
Zakładka „Styl” umożliwia określenie wielkość i rodzaju stosowanej czcionki oraz
skonfigurowanie kolorów tła i napisów, oddzielnie dla poszczególnych typów pól w
tabelach wyników:
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Podobnie jak w przypadku schematów wydruku (patrz wyżej), program posiada
zestaw predefiniowanych styli wydruku oraz umożliwia zapisanie nowych styli,
utworzonych przez Użytkownika. Style predefiniowane nie mogą zostać usunięte.
Dla lepszej czytelności wyników, co drugi wiersz jest wyszarzany. Można
zadeklarować procentowo stopień szarości dla wierszy nieparzystych.

7.2. Eksport tabel wyników do Arkuszy MS Excel
♦

Aby wyeksportować wyniki obliczeń do arkusza kalkulacyjnego należy:
lub z menu
1. Wywołać opcję eksportu przez użycie przycisku
podręcznego dostępnego w oknie „Wyników obliczeń”:
- Export do MS – Excel: Aktualna pozycja,
- Export do MS – Excel: Całość,
2. Dla wybranej opcji eksportu program wyświetli okienko służące do wprowadzenia
nazwy docelowego pliku w formacie .xls.
3. Kliknąć przycisk „Zapisz” znajdujący się w tym okienku. Plik zostanie zapisany na
dysku w wybranym przez Użytkownika miejscu pod określoną nazwą.
®

Dla kontroli można otworzyć utworzony plik w programie MS Excel .
Aby wykonać eksport wyników do programu MS – Excel, należy najpierw
zamknąć wspomniany program, jeśli Użytkownik otworzył go wcześniej. W przeciwnym
wypadku mogą wystąpić błędy w eksporcie lub brak możliwości eksportu. Wynika to
z właściwości arkusza kalkulacyjnego, natomiast nie wynika z błędu programu Instaltherm.
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A. DODATEK A. STANDARDOWE CZYNNOŚCI PRZYPISANE
DO KLAWIATURY ORAZ MYSZKI
A.1. Klawiatura:
Kombinacja
klawiszy:

Wywoływana czynność w edytorze tabelarycznym:

F1

wywołanie graficznego katalogu grzejników
wywołanie pomocy programu

F3

wyszukiwanie materiału budowlanego wg wpisanej nazwy

F4

powoduje otwarcie listy wyboru np. zdefiniowanych przegród,
orientacji
przegród
itp.
w kolumnach
tabeli
przegród,
posiadających taką rozwijalną listę
pozwala na dodanie nowego materiału budowlanego w oknie
edycji materiałów
w zależności od miejsca edycji projektu pozwala na dodanie
nowych elementów struktury budynku jak np. dodanie definicji
przegrody, pomieszczenia, przegrody, kondygnacji itp.
automatyczne przejście do programu Instal-therm, do funkcji
„Pomiar powierzchni”
polecenie generuje w oknie edycji materiałów budowlanych nową
grupę materiałową. Polecenie aktywne tylko w widoku grupowym
materiałów budowlanych
zamknięcie/otwarcie okna listy błędów

F7

F9
F8

F12
Ctrl+F7

Ctrl+C
Ctrl+X
Ctrl+V

przelicza projekt
pozwala na dodanie podrzędnego elementu struktury budynku
w stosunku do nadrzędnego, aktualnie zaznaczonego np. dodanie
nowego pomieszczenia w aktualnie zaznaczonym mieszkaniu,
przegrody w zaznaczonym pomieszczeniu itp.
pozwala na dodanie oraz przypisanie do przegrody okna/drzwi.
Są to przegrody zagnieżdżone w wybranej przegrodzie
w pozycji „Przypisanie do stref cieplnych” pozwala na przypisanie
wybranego pomieszczenia do wprowadzonej strefy cieplnej
pozwala na skopiowanie zaznaczonego elementu (elementów)
struktury budynku
pozwala na wycięcie zaznaczonego elementu (elementów)
struktury budynku
pozwala na wklejenie skopiowanego lub wyciętego elementu
struktury budynku w wybrane miejsce tego samego lub innego
projektu

Ctrl+F

przejście do okna edycji materiałów budowlanych

Ctrl+G

przełączanie pomiędzy oknami edycji przegrody i pomieszczenia
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Ctrl+N

polecenie powoduje zaznaczenie w drzewku struktury budynku
wybranej z tabeli pomieszczenia przegrody i wyświetlenie jej okna
edycji
polecenie służy do tworzenia nowego pliku

Ctrl+O

polecenie służy do otwarcia zapisanego na dysku pliku projektu

Ctrl+P

polecenie służy do drukowania na drukarce wyników obliczeń

Ctrl+S

polecenie powoduje zapisanie na dysku bieżących danych w pliku
o aktualnej nazwie
powoduje usunięcie zaznaczonego elementu danych programu
jak np. definicji przegród, pomieszczenia, mieszkania itp.
powoduje otwarcie okna zawierającego bibliotekę materiałów
budowlanych
powoduje otwarcie listy wyboru np. zdefiniowanych przegród,
orientacji
przegród
itp.
w kolumnach
tabeli
przegród,
posiadających taką rozwijalną listę
umożliwia przejście do następnej linijki opisu, który można
wprowadzić w polach dotyczących projektu, projektanta
i inwestora.
wywołanie w polu edycji danej liczbowej, listy funkcji oraz
zmiennych wyrażeń predefiniowanych w programie lub przez
Użytkownika
zaznaczenie kilku mieszkań z równocześnie wciśniętym
klawiszem Ctrl pozwala na aktywację polecenia umożliwiającego
połączenie mieszkań w jedno mieszkanie wielokondygnacyjne
zaznaczenie wybranych elementów programu – przez kliknięcie
z wciśniętym klawiszem Ctrl wywołuje tryb multiselect

Ctrl+Del
Ctrl+Enter

Ctrl+Spacja

wciśnięty klawisz
Ctrl

Ctrl+Alt+Ins
Ctrl+<podkreślona
litera>

umożliwia wprowadzenie zmiennych wyrażeń w dowolnym oknie
edycji danych projektu
wywołanie określonego polecenia z menu głównego programu

Enter

akceptacja oraz wybór zaznaczonego pola

Ins

dodaje elementy programu np. warstwy, definicje przegrody
w miejscu zaznaczenia kursorem, zarówno w tabelach edycji, jak
również w drzewiastej strukturze danych projektu
zaznaczanie elementów tego samego typu zarówno w tabelach
edycji, jak również w drzewiastej strukturze danych projektu.
zaznaczanie wybranych elementów z użyciem klawisza Shift
wywołuje tryb multiselect
przechodzenie pomiędzy warstwami oraz pomiędzy kolumnami
w tabeli przegród

Shift+<strzałki>

<strzałki>

rozwinięcie drzewka struktury danych do dowolnego poziomu
przechodzenie pomiędzy polami w oknach edycji danych

Tab
Tab+Shift
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A.2. Myszka:
Lewy klawisz:
pojedyncze kliknięcie na element

zaznaczenie elementu i odznaczenie innych

pojedyncze kliknięcie na element zaznaczenie elementu bez odznaczania innych.
z przyciśniętym klawiszem Shift
Możliwość grupowego zaznaczania danych
pojedyncze kliknięcie na element zaznaczenie
elementu
z możliwością
nie
z przyciśniętym klawiszem Ctrl
zaznaczania
innych.
Możliwość
grupowego
zaznaczania danych
podwójne kliknięcie na element
wywołanie okna edycji wybranego elementu
potwierdzenie wyboru materiału
definiującego warstwę przegrody

budowlanego

Podwójne kliknięcie na grupę rozwinięcie wybranej grupy elementów do widoku
elementów
listy
Złapanie
i przeciągnięcie
do skopiowanie zaznaczonych elementów np. warstw
schowka lub do innego projektu
(warstwy) do schowka lub do innego projektu

Złapanie
za
element+Shift przeniesienie zaznaczonych elementów np. warstw
i przeciągnięcie do schowka lub (warstwy) do schowka lub do innego projektu
do innego projektu
Złapanie
za
element+Ctrl kopiowanie zaznaczonych elementów np. warstw
i przeciągnięcie w obrębie tego (warstwy) w obrębie tego samego okna edycji danych
samego okna edycji danych
Złapanie
za
element przeniesienie zaznaczonych warstw w obrębie tego
i przeciągnięcie w obrębie tego samego okna edycji danych
samego okna edycji danych
Prawy klawisz:
pojedyncze kliknięcie

wywołanie menu podręcznego w oknie edycji danych
projektu
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B. DODATEK B.
OBLICZEŃ

ZASTOSOWANE

NORMY

I

METODY

B.1. Obliczenia współczynnika „U” przegród
W programie Instal-OZC do obliczeń cieplnych można definiować przegrody o
budowie jednorodnej oraz niejednorodnej. Przez przegrodę jednorodną cieplnie,
rozumie się przegrodę składającą się z warstw o stałej grubości oraz o właściwościach
cieplnych jednorodnych lub takich, które można uznać za jednorodne. Przez przegrodę
niejednorodną rozumie się przegrodę, która w swojej budowie, w płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku przepływu ciepła zawiera elementy budowlane różniące się
właściwościami cieplnymi. Przykładem takiej przegrody jest strop gęstożebrowy.
Obliczenia współczynnika „U” przegrody jednorodnej opierają się o normę PN –
EN ISO 6946. Użytkownik ma możliwość wykonania w programie następujących
operacji:
-

obliczenia współczynników przenikania ciepła przegród, podłóg na gruncie oraz
ścian przy gruncie – zgodnie z założeniami normatywnymi,
użycia
w definicji
przegród
warstw
powietrza
(wentylowanych,
niewentylowanych),
uwzględnienia poprawek ∆U0 w odniesieniu do współczynnika przenikania ciepła
– zgodnie z załącznikiem D normy,
uwzględnienia liniowych mostków cieplnych ∆U – zgodnie z załącznikiem
krajowym NA normy,
wprowadzenia przegrody niejednorodnej przez zadeklarowanie powtarzalnych
elementów jednorodnych przegrody.

Obliczenia współczynników przenikania ciepła uwzględniają opór cieplny wnikania
od strony wewnętrznej i zewnętrznej przegrody oraz opór cieplny warstw przegrody.
Opór wnikania ciepła zależy od kierunku przepływu ciepła. Opór cieplny warstw
przegrody zależy od grubości warstwy i jej współczynnika przewodzenia ciepła.

B.2. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń
Obliczenia strat ciepła pomieszczeń opierają się na założeniach normy
PN EN 12831. W normie przez stratę ciepła pomieszczenia (in. całkowitą projektową
stratę ciepła) rozumie się strumień ciepła, jaki w warunkach obliczeniowych ma
dostarczyć do pomieszczenia urządzenie ogrzewcze.
Obliczenia niniejszą normą są przeznaczone dla budynków o kubaturze
3
nieprzekraczającej 600 m .
Straty ciepła pomieszczenia obejmują straty ciepła przez przenikanie i wentylację,
uwzględniając dodatki do strat ciepła przez przenikanie na skutki nasłonecznienia
przegród oraz wpływ niskich temperatur powierzchni przegród chłodzących.
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Projektowa moc cieplna przez przenikanie to strumień ciepła przenikający przez
przegrody zewnętrzne i wewnętrzne danego pomieszczenia w warunkach
obliczeniowych.
Zapotrzebowanie na ciepło przez przenikanie jest to strumień ciepła równoważący
straty ciepła przez przenikanie z uwzględnieniem dodatków.
Straty ciepła na wentylację, to w rozumieniu niniejszej normy strumień ciepła
niezbędny do ogrzania powietrza zewnętrznego, które ze względu na spełnienie
wymagań higienicznych powinno dopływać do mieszkania.
Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji – strumień ciepła równoważący straty
ciepła na wentylację z uwzględnieniem wewnętrznych zysków ciepła pomieszczenia.
Straty ciepła przez przenikanie
Straty ciepła przez przenikanie są proporcjonalne do powierzchni przegrody,
współczynnika przenikania ciepła Uo oraz różnicy temperatur pomiędzy temperaturą
w pomieszczeniu, a temperaturą przestrzeni przyległej do pomieszczenia.
Powierzchnia przegród budowlanych jest obliczana wg wymiarów w osiach,
zarówno dla przegród pionowych, jak również poziomych.
Powierzchnie okien i drzwi, a także naświetli i świetlików podaje się wg
zewnętrznych wymiarów ościeżnic.
Powierzchnie części ściany przylegającej do gruntu należy obliczać przyjmując za
jej długość – odległość pomiędzy osiami ścian prostopadłych, a za jej wysokość –
średnią odległość od podłogi pomieszczenia do poziomu gruntu.
Jako obliczeniową długość ściany narożnej należy przyjmować jej długość
rzeczywistą zwiększoną o połowę jej zagłębienia w ziemi.
Powierzchnię podłogi przylegającej do gruntu lub zagłębionej do 1m poniżej
poziomu terenu dzieli się na dwie strefy.
Strefę pierwszą stanowi pas gruntu o szerokości 1m przyległy do ścian
zewnętrznych, przy czym obszary nakładania się pasów (w narożach) należy liczyć
podwójnie. Strefę drugą stanowi pozostała część podłogi. Jeśli podłoga jest zagłębiona
więcej niż 1m poniżej poziomu terenu, cała powierzchnia podłogi traktowana jest jako
strefa druga.
Dodatki uwzględniające wpływ nasłonecznienia przegród oraz niskich temperatur
przegród chłodzących w pomieszczeniu są dodawane do strat ciepła przez
przenikanie.
Dodatek dla wyrównania niskich temperatur powierzchni przegród d1 jest
obliczany w zależności od ilości przegród chłodzących pomieszczenie oraz od typu
kondygnacji (parter, piętro).
Dodatek uwzględniający skutki nasłonecznienia d2 jest obliczany w zależności od
usytuowania przegród zewnętrznych pomieszczenia w stosunku do stron świata.
Straty ciepła na wentylację
Straty ciepła na wentylację są proporcjonalne do wielkości strumienia powietrza
wentylacyjnego napływającego do pomieszczenia przez nieszczelności lub/oraz
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nawiewniki oraz różnicy temperatur powietrza nawiewanego i powietrza
w pomieszczeniu.
Wewnętrzne zyski ciepła są uwzględniane w bilansie strat ciepła na wentylację.
W zależności od sposobu użytkowania pomieszczenia wewnętrzne zyski ciepła są
reprezentowane wartością wskaźnika wewnętrznych zysków ciepła. Dla pomieszczeń
3
użytkowanych mniej niż 12 h w ciągu doby jego wartość wynosi 7 W/m , dla
3
pomieszczeń użytkowanych co najmniej 12 h w ciągu doby wynosi 9 W/m .
Uwzględniając zalecenia normy PN – B – 03430 program może obliczyć bilans
powietrza wentylacyjnego, czyli obliczyć strumienie i temperatury powietrza
wentylacyjnego. Więcej na ten temat można znaleźć w akapicie „Obliczanie bilansu
powietrza wentylacyjnego” niniejszego rozdziału.
Obliczenia zapotrzebowania ciepła budynku i pomieszczeń (całkowitych strat
ciepła) opierają się na założeniach normy EN 12831. Całkowite straty ciepła mogą być
obliczane w oparciu o metodę szczegółową lub uproszczoną (opcja do wyboru).
Zasady obliczeń są następujące:
- temperatura powietrza w pomieszczeniu jest równa wartości zadeklarowanej,
- straty ciepła są obliczane w warunkach ustalonych, przyjmowane są stałe
własności np. temperatury lub parametrów cieplnych budynku,
Metody obliczeń zawarte w tej normie odnoszą się głównie do budynków,
w których:
- pomieszczenia są ogrzewane do określonego stanu stałej temperatury,
- temperatura powietrza oraz temperatura operacyjna mają jednakową wartość.
Przez temperaturę operatywną rozumie się średnią arytmetyczną z wartości
wewnętrznej temperatury powietrza oraz średniej temperatury promieniowania.
Aby obliczyć straty ciepła w pomieszczeniach ogrzewanych, powinny być brane
pod uwagę następujące składniki:
- straty ciepła przez przenikanie, które są stratami ciepła do środowiska
zewnętrznego jako rezultat przewodzenia ciepła przez zewnętrzne powierzchnie
budynku, jak również przewodzenie ciepła pomiędzy ogrzewanymi obszarami,
spowodowane faktem, że sąsiadujące pomieszczenie ogrzewane może mieć
inną temperaturę,
- wentylacyjne straty ciepła, wynikające zarówno ze strat ciepła na podgrzanie
powietrza zewnętrznego na drodze wentylacji i infiltracji, jak również z
wentylacyjnych strat ciepła do innych ogrzewanych i nieogrzewanych
pomieszczeń w budynku.
W obliczeniach strat ciepła w oparciu o normę stosuje się szczegółowe metody
obliczeniowe. Nalezą do nich obliczenia temperatury powietrza w pomieszczeniach
nieogrzewanych, które wynikają z bilansu ciepła oraz powietrza wentylacyjnego
w budynku.
Norma również w uproszczony sposób umożliwia rozwiązanie problemu
uwzględniania w obliczaniach strat ciepła do nieogrzewanych przestrzeni oraz
przestrzeni ogrzewanych należących do innego mieszkania lub budynku. W zależności
od wybranego typu sąsiadującego pomieszczenia, straty ciepła są korygowane
o pewien współczynnik podany w załączniku do normy.
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METODA SZCZEGÓŁOWA OBLICZEŃ STRAT CIEPŁA BUDYNKU – EN 12831
Całkowita normatywna projektowa
pomieszczenia – metoda szczegółowa

moc

cieplna

przez

przenikanie

Straty ciepła przez przenikanie są obliczane jako iloczyn sumy współczynników
strat ciepła przez przenikanie oraz różnicy temperatur pomiędzy temperaturą
w pomieszczeniu a temperaturą powietrza zewnętrznego.
Suma współczynników strat ciepła obejmuje:
- współczynnik strat ciepła przez przenikanie pomiędzy ogrzewanym
pomieszczeniem a otoczeniem zewnętrznym
- współczynnik strat ciepła przez przenikanie z pomieszczenia ogrzewanego do
otoczenia zewnętrznego poprzez pomieszczenia nieogrzewane,
- stacjonarny współczynnik strat ciepła przez przenikanie z pomieszczenia
ogrzewanego do gruntu,
- współczynnik strat ciepła przez przenikanie z ogrzewanego pomieszczenia do
innego ogrzewanego pomieszczenia o wyraźnie niższej temperaturze
Współczynnik strat ciepła HT,ie jest iloczynem powierzchni przegrody oraz
współczynnika przenikania ciepła przegrody. Jego wartość jest korygowana
czynnikami ek i el uwzględniającymi warunki pogodowe. Wartości tych czynników są
podawane w załącznikach krajowych. W obliczeniach współczynnika strat ciepła „U”
przegrody jest uwzględniany dodatek normowy ∆UO oraz dodatek uwzględniający
obecność mostków cieplnych w przegrodzie.
Współczynnik strat ciepła HT,iue jest iloczynem powierzchni przegrody
rozdzielającej pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego oraz współczynnika
przenikania ciepła U przegrody. We wzorze występuje temperaturowy czynnik
redukcyjny uwzględniający różnicę temperatur pomiędzy temp. nieogrzewanego
pomieszczenia
a temperaturą
zewnętrzną.
Temperatura
w pomieszczeniu
nieogrzewanym jest obliczana na podstawie bilansu ciepła oraz bilansu powietrza
wentylacyjnego. Zamiast wprowadzać pomieszczenie nieogrzewane, można
zadeklarować typ pomieszczenia nieogrzewanego po drugiej stronie przegrody
wewnętrznej. Wówczas straty ciepła zostaną obliczone z uwzględnieniem
współczynnika korekcyjnego, zależnego od wybranego typu pomieszczenia.
Współczynnik strat ciepła HT,ig z pomieszczenia ogrzewanego do gruntu można
obliczyć w oparciu o wytyczne szczegółowe zawarte w normie EN ISO 13370 lub
o wytyczne uproszczone zawarte w normie 12831. We wspomnianych normach są
omówione następujące rodzaje przegród kontaktujące się z gruntem:
- płyta podłogi na gruncie: niezagłebiona, zagłębiona poniżej poziomu gruntu,
- ściana przy gruncie,
- podniesiona konstrukcja podłogi,
- podłogi na gruncie z izolacja krawędziową
- nieogrzewane podziemie.
Różnica pomiędzy metodą uproszczoną a szczegółową polega na tym, że ta
ostatnia opiera się na dokładnych i złożonych wzorach obliczeniowych, natomiast
w przypadku metody uproszczonej wzory są uproszczone do iloczynu powierzchni
przegrody kontaktującej się z gruntem, ekwiwalentnego współczynnika przenikania
ciepła Uequiv,k oraz czynników redukcyjnych. Czynniki redukcyjne uwzględniają roczne
wahania temperatury zewnętrznej, różnicę temperatur pomiędzy normatywną
temperaturą zewnętrzną a średnioroczną temp. zewnętrzną oraz wpływ wód
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gruntowych, gdy odległość podłogi na gruncie od lustra wody jest mniejsza niż 3m.
Wartość
Uequiv,k
jest
funkcją
współczynnika
„U”
przegrody,
wymiaru
charakterystycznego przegrody B’ oraz zagłębienia poniżej poziomu gruntu.
Wymiar charakterystyczny podłogi B’ jest ilorazem powierzchni podłogi na gruncie
oraz połowy wartości obwodu podłogi na gruncie w rozpatrywanym budynku. Do
obliczeń obwodu podłogi na gruncie uwzględniamy ten fragment obwodu podłogi, który
kontaktuje się ze środowiskiem zewnętrznym.
Obliczenia Ag i P dotyczą budynku, w którym mogą znajdować się nieogrzewane
pomieszczenia na gruncie. Wymiary pomieszczeń nieogrzewanych tez są brane do
obliczeń pod warunkiem, że zawierają się w głównej bryle budynku, natomiast wymiary
nieogrzewanego, dobudowanego garażu nie są brane do obliczeń.
Po obliczeniu wymiaru charakterystycznego dla budynku, jego wartość może być
przyjmowana przez pomieszczenia. Tutaj występują trzy przypadki:
- w pomieszczeniach bez ścian zewnętrznych oddzielających rozpatrywane
pomieszczenie od środowiska zewnętrznego przyjmuje się wartość B’ obliczoną
dla budynku.
2
- w pomieszczeniach z dobrze izolowanymi cieplnie podłogami (U< 0,5 W/m K)
przyjmuje się wartość B’ obliczoną dla budynku,
- dla wszystkich pozostałych przypadków pomieszczeń wartość B’ jest obliczana
przez program indywidualnie na podstawie obwodu podłogi na gruncie, oraz
pola powierzchni podłogi na gruncie rozpatrywanego pomieszczenia.
Współczynnik strat ciepła HT,ij jest iloczynem powierzchni przegrody rozdzielającej
pomieszczenia ogrzewane do różnej wartości temperatury wewnętrznej oraz
współczynnika przenikania ciepła „U” przegrody. We wzorze występuje temperaturowy
czynnik redukcyjny uwzględniający różnicę temperatur pomiędzy sąsiadującym
pomieszczeniem a środowiskiem zewnętrznym. W obliczeniach pomija się wpływ
mostków cieplnych.
Projektowa moc cieplna na wentylację – obliczenia dla budynku oraz dla
pomieszczenia
W każdym pomieszczeniu ogrzewanym w mieszkaniu jest obliczana projektowa
moc cieplna na wentylację. Straty ciepła na wentylację są proporcjonalne do iloczynu
współczynnika strat ciepła na wentylację HV oraz różnicy temperatur pomiędzy
temperaturą w pomieszczeniu θint a temperaturą powietrza zewnętrznego θe.
Współczynnik strat ciepła na wentylację HV jest proporcjonalny do iloczynu
objętości strumienia powietrza wentylacyjnego V przepływającego przez ogrzewaną
przestrzeń oraz jego gęstości i ciepła właściwego. W obliczeniach jest zakładana stała
wartość własności fizycznych powietrza.
Rozróżniane są następujące strumienie powietrza wentylacyjnego:
- minimalny strumień powietrza „Vmin”, wymagany z uwagi na potrzeby
higieniczne, określony krotnością wymian powietrza w pomieszczeniu „nmin”
- infiltracyjny strumień powietrza wentylacyjnego „Vinf” wynikający ze szczelności
bryły budynku oraz obecności okien/drzwi zewnętrznych w pomieszczeniu,
- wentylacyjne strumienie powietrza napływające do pomieszczenia w wyniku
działania wywiewnej lub/oraz nawiewnej instalacji wentylacyjnej. Należy do nich
strumień powietrza wywiewanego mechanicznie z pomieszczenia „Vwyw”,
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strumień powietrza nawiewanego mechanicznie „Vnaw” oraz strumień powietrza
napływający do pomieszczenia z zewnątrz oraz/lub z innych pomieszczeń
w budynku „Vmech,inf,”. Jest to strumień powietrza napływający w wyniku działania
wywiewnej instalacji mechanicznej. Występuje wtedy, gdy zadeklarowany
strumień wywiewany „Vwyw” jest większy od strumienia nawiewanego „Vnaw”.
Wówczas, w celu zachowania bilansu powietrza, do pomieszczenia napływa
powietrze zewnętrzne poprzez nieszczelności w konstrukcji budynku oraz/lub
z innych pomieszczeń.
Wartość strat ciepła na wentylację w pomieszczeniu zależą od zadeklarowania
w pomieszczeniu wentylacji mechanicznej (zobacz dodatek opisujący bilans powietrza
wentylacyjnego w pomieszczeniu.)
Jeżeli jest zadeklarowany system nawiewnej wentylacji mechanicznej to
nawiewane powietrze może mieć parametry odmienne od powietrza zewnętrznego, np.
wówczas, gdy:
- jest zastosowany system odzysku ciepła,
- powietrze zewnętrzne jest wstępnie ogrzewane w centralce,
W rezultacie nawiewane powietrze może mieć temperaturę „θnaw” niższą lub
wyższą od temperatury w pomieszczeniu.
Dodatkowa projektowa moc cieplna ΦRH wynikająca z czasowego obniżenia
temperatury w pomieszczeniach.
Dodatkowa projektowa moc cieplna ΦRH jaka wynika z czasowego obniżenia
temperatury w pomieszczeniu wynika ze zdolności do akumulowania ciepła przez
elementy budowlane pomieszczenia. Podczas obniżenia temperatury w pomieszczeniu
energia cieplna zawarta w masie budowlanej jest oddawana do powietrza
w pomieszczeniu. Po jakimś czasie następuje obniżenie temperatury powietrza oraz
przegród. Aby ponownie ogrzać pomieszczenie do wymaganej temperatury jest
potrzebne dodatkowe ciepło, aby podwyższyć wewnętrzną temperaturę powietrza oraz
wychłodzone przegrody do stanu sprzed obniżenia temperatury.
Im zdolność do akumulacji ciepła przez przegrody jest większa tym obniżenie
temperatury jest mniejsze i jest potrzebna mniejsza ilość ciepła do doprowadzenia
temperatury w pomieszczeniu do stanu wyjściowego.
Norma podaje algorytm obliczeniowy dodatkowych strat ciepła ΦRH dla
pomieszczeń, w których stosuje się czasowe obniżenie temperatury. Pomieszczenia
z czasowym obniżeniem temperatury wymagają podania następujących danych :
- skuteczna pojemność cieplna budowlanych elementów stanowiących
pomieszczenie,
- czas obniżenia temperatury,
- spadek temperatury w pomieszczeniu w trakcie obniżenia. Wartość może być
obliczana lub zadana. Jeżeli Użytkownik ma możliwość uzyskania określonej
temperatury w pomieszczeniu w trakcie obniżenia dzięki właściwościom
regulacyjnym systemu ogrzewania. Jeżeli obniżenie temperatury występuje po
odcięciu dopływu ciepła (np. zamknięcie zaworu grzejnikowego) to wartość tą
należy zadeklarować jako obliczaną przez program.
Czasowe obniżenie temperatury w budynkach mieszkalnych to najczęściej nocne
obniżenie około 8h. Takie budynki nie powinny być lekkiej konstrukcji.
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W budynkach niemieszkalnych może występować 48 h weekendowe obniżenie
temperatury lub 8 h w ciągu dnia.
Na podstawie wprowadzonych danych jest wyznaczany korekcyjny współczynnik
fRH zależny od parametrów wentylacji w trakcie nagrzewania pomieszczenia,
skutecznej masy pomieszczenia, spadku temperatury w pomieszczeniu oraz czasu
ponownego nagrzewania.
Projektowa moc cieplna ΦRH jest proporcjonalna do powierzchni podłogi
ogrzewanego pomieszczenia „Ai” oraz korekcyjnego współczynnika fRH.
Zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia
Zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia ogrzewanego jest sumą strat przez
przenikanie ΦT,i, na wentylację ΦV,i oraz dodatkowej straty ciepła ΦRH,i z uwagi na
czasowe obniżenie temperatury.
Zapotrzebowanie ciepła budynku
Całkowite zapotrzebowanie ciepła budynku oblicza się sumując straty ciepła przez
przenikanie ΦT,i, na wentylację ΦV,i oraz dodatkowe straty ciepła ΦRH,i dla wszystkich
pomieszczeń ogrzewanych w budynku.
Wymiary stosowane do obliczeń
Powierzchnia wszystkich zewnętrznych przegród budowlanych jest obliczana wg
wymiarów zewnętrznych. Powierzchnia przegród wewnętrznych jest obliczana wg
wymiarów w osiach.

METODA UPROSZCZONA OBLICZEŃ STRAT CIEPŁA BUDYNKU – EN 12831
Zakres stosowania metody uproszczonej podawany jest w załącznikach
krajowych do normy. Metodę uproszczoną można stosować dla budynków
mieszkalnych, w których krotność wymiany powietrza wyznaczana na podstawie
różnicy ciśnienia 50 Pa między wnętrzem budynku, a zewnętrznym otoczeniem nie
przekracza n50 ≤ 3 1/h oraz, w których występują nie więcej niż 3 mieszkania.
Obliczenia strat ciepła zgodnie z normą są następujące:
1. Całkowita projektowa moc cieplna przestrzeni ogrzewanej jest sumą strat przez
przenikania oraz na wentylację. Wartość ta jest korygowana o czynnik temperaturowy
w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury wyraźnie wyższej od pomieszczeń
sąsiadujących np. w łazience. Wymagana różnica temperatur wynosi ∆t ≥ 4K.
2. Straty ciepła przez przenikanie dla pomieszczenia są proporcjonalne do
powierzchni przegrody, współczynnika przenikania ciepła U, różnicy temperatur
pomiędzy wnętrzem pomieszczenia a środowiskiem zewnętrznym. Iloczyn taki jest
korygowany temperaturowym czynnikiem fk zależnym od wybranego typu
sąsiadującego pomieszczenia, przez które następuje przepływ ciepła do środowiska
zewnętrznego. Do wyboru jest nieznane pomieszczenie ogrzewane z innego
budynku/mieszkania, pomieszczenie nieogrzewane oraz ogrzewane do znanej
temperatury.
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3. Wentylacyjne straty ciepła wynikają z zadeklarowanych strumieni powietrza
wymaganego względami higienicznymi.
4. Jeżeli w pomieszczeniach ogrzewanych jest czasowe obniżenie temperatury,
wówczas dodatkowe straty ciepła ΦRH są obliczane jako iloczyn powierzchni podłogi
oraz czynnika korekcyjnego zależnego od parametrów wentylacji w trakcie
nagrzewania pomieszczenia, skutecznej masy pomieszczenia, spadku temperatury w
pomieszczeniu oraz czasu ponownego nagrzewania. Dane do czasowego obniżenia
temperatury są podawane tylko jako dane dla całego budynku.

B.3. Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło
Program Instal-OZC może wykonać dla jednego zestawu danych obliczenia strat
ciepła oraz sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Takie połączenie dwóch metod
obliczeń w jednym programie zmniejsza nakład pracy ponoszony przez Użytkownika
na wykonanie projektu, z drugiej strony wymaga starannego przygotowania danych,
łącznie z przejrzeniem i skontrolowaniem danych domyślnie przyjmowanych przez
program. Należy również określić wewnętrzne zyski ciepła, jeśli takie występują
w budynku, potrzebne do poprawnego przeprowadzenia bilansu ciepła.
Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło wykonywane są na podstawie
normy PN-B-02025 lub EN 832. Obliczenia te są w programie opcjonalne – można je
wyłączyć.
- Ocena zużycia ciepła budynku jest oparta o założenia stałej w ciągu sezonu
grzewczego temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach (ogrzewanie
stacjonarne).
W obliczeniach programu nie uwzględnia się strat lub sprawności instalacji
ogrzewczej, dlatego tak obliczone sezonowe zapotrzebowanie na ciepło jest faktycznie
sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło budynku. Sezonowe zapotrzebowanie na
ciepło nie uwzględnia energii pierwotnej, jaka jest potrzebna w źródle ciepła do
pokrycia wszystkich strat ciepła instalacji grzewczej wynikających z rozdziału, przesyłu,
regulacji instalacji grzewczej oraz i innych. Dlatego przez zapotrzebowaniu na energię
w rozumieniu niniejszej instrukcji rozumie się sezonowe zapotrzebowanie na ciepło.
W budynku może występować kilka stref cieplnych charakteryzujących się
różnymi wartościami temperatury obliczeniowej lub natężeniem wewnętrznych lub
zewnętrznych zysków ciepła.
Składniki bilansu cieplnego
Bilans energetyczny jest określany przy założeniu następujących składników:
- strat ciepła przez przenikanie oraz wentylację pomiędzy środowiskiem
wewnętrznym a zewnętrznym,
- strat lub zysków ciepła przez przenikanie oraz wentylację pomiędzy przyległymi
strefami w budynku,
- użytecznych wewnętrznych zysków ciepła pochodzących z wewnętrznych źródeł
ciepła,
- użytecznych zysków od nasłonecznienia,
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Procedura obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku obejmuje:
- zadeklarowanie danych klimatycznych,
- zdefiniowanie pomieszczeń jako ogrzewanych oraz/lub nieogrzewanych,
- określenie temperatury obliczeniowej,
- przypisanie pomieszczeń do stref cieplnych,
- obliczenie strat ciepła budynku w zadanym czasie,
- obliczenie wewnętrznych zysków ciepła,
- obliczenie zysków ciepła od nasłonecznienia,
- obliczenie współczynnika wykorzystania całkowitych zysków ciepła,
- obliczenie zapotrzebowania na ciepło w zadanym czasie.
Określanie granic i stref przestrzeni ogrzewanej
Granice przestrzeni ogrzewanej stanowią ściany, najniższa podłoga oraz stropy
lub dachy oddzielające rozpatrywaną przestrzeń ogrzewaną od środowiska
zewnętrznego lub od przyległych ogrzewanych stref albo przestrzeni nieogrzewanych.
Przestrzeń ogrzewana może być podzielona na strefy cieplne. Jeżeli przestrzeń
ogrzewana jest w całym swoim obszarze ogrzewana do takiej samej temperatury oraz
występujące zyski wewnętrzne i zewnętrzne są względnie małe lub rozłożone
równomiernie w całym obszarze budynku, obliczenia wykonywane są w odniesieniu do
jednej strefy cieplnej.
Jeżeli w budynku występują odstępstwa od tych założeń, należy przypisać
pomieszczenia do kilku stref cieplnych. Jest to jeden z warunków uzyskania
prawidłowych wyników obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Ważne jest,
aby w jednej grupie występowały pomieszczenia o podobnym natężeniu wewnętrznych
i zewnętrznych zysków ciepła. Powinny być to pomieszczenia o tej samej
temperaturze.
Nieznacznym odstępstwem od tej zasady jest potraktowanie mieszkania
z łazienką jako jednej strefy temperaturowej. W efekcie, takie zadeklarowanie
przynależności do strefy cieplnej nie ma znaczącego wpływu na wynik obliczeń,
natomiast daje następujące korzyści:
obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla mieszkania,
wykonanie przez program bilansu powietrza wentylacyjnego dla mieszkania.
Nie należy natomiast łączyć w jednej strefie cieplnej pomieszczeń ogrzewanych
(o zadanej temperaturze wewnętrznej) i nieogrzewanych (o temperaturze wewnętrznej
wyliczanej przez program).
Obliczenie strat ciepła budynku w zadanym czasie przy wykorzystaniu
współczynnika wykorzystania całkowitych zysków ciepła.
W programie wykorzystuje się metodę obliczeń miesięcznych, co pozwala
obliczyć zapotrzebowanie ciepła dla każdego miesiąca sezonu grzewczego.
Przyjęty algorytm obliczeń zakłada ustaloną wymianę ciepła w ciągu miesiąca
i zaniedbuje ciepło akumulowane lub oddawane do pomieszczenia w wyniku
dziennych szybkich zmian temperatury. W obliczeniach uwzględniany jest
współczynnik η, który reprezentuje wykorzystanie całkowitych zysków ciepła.
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Strata ciepła budynku jednostrefowego lub jednej strefy cieplnej (mieszkania),
w czasie trwania sezonu obliczeniowego obejmuje stratę ciepła na wentylację oraz
przez przenikanie do otoczenia zewnętrznego, innych stref cieplnych lub/oraz do
przestrzeni nieogrzewanych. W programie do obliczeń straty ciepła na wentylację
przyjmowana jest minimalna wymiana powietrza wymagana z uwagi na wymagania
higieniczne oraz komfortu. Wynosi ona domyślnie 0,5 wymiany na godzinę dla strefy
cieplnej.
Obliczenia całkowitych zysków
wewnętrznych zysków ciepła

ciepła

–

od

nasłonecznienia

oraz

W algorytmie obliczeń pomija się zyski ciepła od słońca przez przegrody
nieprzeźroczyste. Jako powierzchnie przyjmujące promieniowanie słoneczne rozważa
się w programie wyłącznie okna.
Powierzchnia efektywnie zbierająca oszklonego elementu jak np. okna jest
zależna od powierzchni zbierającej, współczynnika korekcyjnego ze względu na
zacienienie,
współczynnika
zasłonięcia,
współczynnika
ramy
oraz
od
przepuszczalności całkowitej energii słonecznej.
Współczynnik korekcyjny ze względu na zacienienie uwzględnia zmniejszenie
promieniowania słonecznego w przypadku występowania takich czynników jak:
- zacienienie przez inne budynki,
- zacienienie z przyczyn topograficznych np. (wzgórza, drzewa),
- elementy wysunięte,
- zacienienie przez inne elementy tego samego budynku.
Wartości współczynników zależą od kąta zacienienia elementu zacieniającego.

K ąt od
elem entu
wy s tając ego
poz iom ego

Kąt od elem entu
w ys tającego pionow ego

P rz ek rój
pionowy

Przekrój poziom y

Wartość współczynnika zasłonięcia podawana jest dla okien. Zależna jest od typu
zasłon oraz ich umieszczenia po stronie wewnętrznej lub zewnętrznej okna.
Wymiary fizyczne konstrukcji budynku
Wymiary fizyczne konstrukcji budynku powinny być wszędzie zgodne
z obliczeniami. Można stosować wymiary wewnętrzne, zewnętrzne lub całkowicie
wewnętrzne, ale sposób wymiarowania powinien być zachowany podczas wszystkich
obliczeń. Więcej informacji na ten temat zawiera Dodatek C. Komunikaty o błędach.
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Podłogi na gruncie
Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło wymagają wyliczenia tzw.
„wymiaru charakterystycznego podłogi”. Jest on zdefiniowany jako iloraz powierzchni
podłogi do połowy obwodu podłogi:
B = A/(0,5 P)
Jako obwód podłogi należy tutaj rozumieć część obwodu budynku, liczoną
w obrysie ścian zewnętrznych, przypadająca na daną strefę cieplną. Obwód podłogi na
gruncie Użytkownik musi określić dla każdej strefy cieplnej samodzielnie. Jeżeli
w projekcie występuje kilka stref cieplnych lub (i) strefa nieogrzewana to należy obwód
podłogi na gruncie pomniejszyć o długość ścian na granicy stref lub (i) na granicy stref
i przestrzeni nieogrzewanej.

B.4. Dobór grzejników
Podstawą do doboru grzejnika jest zredukowana strata ciepła z uwzględnieniem
rozdziału strat ciepła z innych pomieszczeń oraz na różne sposoby ogrzewania. Po
uwzględnieniu wszystkich zadeklarowanych w danych mnożników zwiększających moc
grzejnika, program dobiera grzejnik ze wskazanego katalogu.
Mnożniki zwiększające powierzchnię grzejnika są uwzględniane na podstawie
zadeklarowanego typu obudowy i usytuowania grzejnika. Mnożnik uwzględniający
rozbieżności pomiędzy zaprojektowaną instalacją a jej rzeczywistym wykonaniem
program uwzględni, jeśli w „Danych doboru grzejników” będzie zadeklarowane jego
zastosowanie. Mnożnik uwzględniający wychłodzenie wody w rurach jest przyjmowany
na podstawie zadeklarowanej kondygnacji, na której znajduje się grzejnik oraz
kondygnacji, na której znajduje się źródło ciepła, czyli na podstawie liczby kondygnacji
jaka je dzieli.

B.5. Obliczenia bilansu powietrza wentylacyjnego
Bilans powietrza wentylacyjnego w programie jest wykonywany w obrębie
budynku. Obejmuje wszystkie pomieszczenia w budynku, zarówno ogrzewane jak
i nieogrzewane. Aby program obliczył bilans powietrza wentylacyjnego dla
pomieszczenia, przeprowadza najpierw bilans powietrza dla całego budynku.
Przyjęty algorytm zakłada, że powietrze wentylacyjne jest usuwane
z pomieszczeń dzięki działaniu wywiewnej wentylacji mechanicznej, natomiast jest
dostarczane do budynku przez nieszczelności w konstrukcji budynku z zewnątrz
w wyniku podciśnienia wywołanego działaniem instalacji wywiewnej lub/oraz jest
nawiewane mechanicznie do pomieszczeń. Do bilansu powietrza wentylacyjnego
wchodzą tylko strumienie powietrza wynikające z zadeklarowania strumieni
wywiewanych oraz nawiewanych do pomieszczenia na drodze wentylacji
mechanicznej. Do bilansu nie jest wliczany higieniczny oraz infiltracyjny strumień
powietrza.
W bilansie powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu biorą udział następujące
strumienie powietrza:
- strumień powietrza wywiewany mechanicznie z pomieszczenia „Vwyw”,
- strumień powietrza nawiewany mechanicznie „Vnaw”,
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- strumień powietrza napływający do pomieszczenia z zewnątrz oraz/lub z innych
pomieszczeń w budynku „Vmech,inf,i”. Jest to strumień powietrza napływający
w wyniku działania wywiewnej instalacji mechanicznej. Występuje wtedy, gdy
zadeklarowany strumień wywiewany „Vwyw” jest większy od strumienia
nawiewanego „Vnaw”. Wówczas, w celu zachowania bilansu powietrza, do
pomieszczenia napływa powietrze zewnętrzne poprzez nieszczelności
w konstrukcji budynku oraz/lub z innych pomieszczeń.
W bilansie powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu nie biorą udziału
następujące strumienie powietrza:
- strumień powietrza infiltracyjnego „Vinf”,
- minimalny strumień powietrza wentylacyjnego „Vmin” wynikający z wymagań
higienicznych w pomieszczeniu
Te strumienie powietrza są wykorzystywane do obliczeń wentylacyjnych strat
ciepła.
Bilans powietrza
wytycznych:

wentylacyjnego

jest

obliczany

na

następujących

1. Dla całego budynku jest wyznaczany sumaryczny strumień powietrza „Vmech,inf,”
napływający przez nieszczelności w konstrukcji budynku (w stolarce okiennej i
drzwiowej) w wyniku działania wywiewnej instalacji mechanicznej. Jest on
obliczany na podstawie różnicy pomiędzy sumą strumieni wywiewanych
i nawiewanych mechanicznie. Jeżeli różnica pomiędzy wywiewem a nawiewem
w budynku jest = 0 to do budynku nie napływa dodatkowe powietrze
zewnętrzne. Jeżeli różnica jest > 0, to strumień „Vmech,inf” rozdzielany jest do
poszczególnych pomieszczeń budynku, które mają okna lub drzwi zewnętrzne,
na podstawie udziału objętościowego pomieszczenia w sumie objętości
wszystkich pomieszczeń w budynku. W ten sposób dla poszczególnych
pomieszczeń jest obliczany strumień „Vmech,inf,i”.
2. W pomieszczeniu są obliczane pozostałe strumienie powietrza wentylacyjnego.
3. Higieniczny strumień powietrza wentylacyjnego wynika z normatywnych
wymagań zależnych od typu pomieszczenia oraz jego kubatury. Może być
również zadeklarowany ręcznie w celu dostosowania do indywidualnych
potrzeb. Jego ilość bierze udział w wentylacyjnych stratach ciepła. W bilansie
powietrza wentylacyjnego nie jest uwzględniany.
4. Infiltracyjny strumień powietrza napływający do pomieszczenia poprzez
nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej. Jego wartość jest zależna od
szczelności bryły budynku, krotności wymian przy różnicy 50 Pa pomiędzy
wnętrzem budynku a środowiskiem zewnętrznym oraz korekcyjnych
współczynników uwzględniających stopień osłonięcia budynku oraz wysokość
pomieszczenia ponad poziom gruntu. Jego ilość bierze udział w wentylacyjnych
stratach ciepła. W bilansie powietrza wentylacyjnego nie jest uwzględniany.
5. Wartość wywiewanego oraz nawiewanego mechanicznie strumienia powietrza
jest deklarowana w programie przez Użytkownika na podstawie parametrów
instalacji wentylacyjnej.
6. W obrębie pomieszczenia jest obliczany strumień powietrza jaki może
napłynąć/odpłynąć z/do innych pomieszczeń w budynku. Dodatkowy strumień
powietrza przepływający w obrębie pomieszczeń w budynku jest zależny od
zbilansowania strumienia wywiewanego „Vwyw” oraz strumieni nawiewanych
„Vnaw” + „Vmech,inf,i” do pomieszczenia. Np. do pomieszczenia o zadeklarowanym
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strumieniu „Vwyw” może być dostarczane powietrze pochodzące z innych
pomieszczeń. Taka sytuacja występuje wtedy, gdy strumień powietrza
wywiewanego mechanicznie z pomieszczenia jest większy od sumy strumieni
nawiewanych „Vnaw” + „Vmech,inf,i”. Temperatura napływającego powietrza wynika
ze zmieszania strumieni powietrza pochodzących z poszczególnych
pomieszczeń.
7. Napływający z budynku strumień powietrza jest w obliczeniach wentylacyjnych
strat ciepła
korygowany o temperaturowy współczynnik korekcyjny,
uwzględniający zmieszanie strumieni powietrza o rożnych temperaturach,
napływających z różnych pomieszczeń.
Obliczone na podstawie bilansu strumienie powietrza wentylacyjnego („Vi”) są
wykorzystywane do obliczeń wentylacyjnych strat ciepła. Jego wartość zależy od tego
czy występuje w pomieszczeniu instalacja wentylacji mechanicznej czy nie.
Jeżeli nie jest zadeklarowana wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu,
wówczas strumień Vi powietrza wykorzystywany w obliczeniach strat ciepła jest
obliczany jako wartość max. spośród zadeklarowanego minimalnego strumienia
powietrza higienicznego „Vmin” oraz infiltrującego do pomieszczenia.
Jeżeli w pomieszczeniu jest zadeklarowana wentylacja mechaniczna, wówczas
strumień Vi powietrza wykorzystywany w obliczeniach strat ciepła jest obliczany jako
wartość max. spośród zadeklarowanego minimalnego strumienia powietrza
higienicznego „Vmin” oraz sumy strumieni powietrza infiltrującego „Vinf” oraz
nawiewanego mechanicznie „Vnaw” do pomieszczenia i napływającego „Vmech,inf,i”
w wyniku nadmiaru powietrza wywiewanego z pomieszczenia.
Obliczanie wentylacyjnych strat ciepła dla budynku:
Brak wentylacji mechanicznej
Dla budynku są sumowane maksymalne wartości Vi strumieni powietrza
higienicznego oraz infiltracyjnego występujące w pomieszczeniu. Sumowanie jest
wykonane dla wszystkich pomieszczeń w budynku.
Zadeklarowana wentylacja mechaniczna w budynku
Dla budynku są sumowane maksymalne wartości Vi strumieni powietrza
występujące w pomieszczeniu. Sumowanie jest wykonane dla wszystkich
pomieszczeń w budynku. Do obliczeń uwzględnia się higieniczny, infiltracyjny,
nawiewany mechanicznie oraz napływający w wyniku nadmiaru powietrza usuwanego
z pomieszczenia strumień powietrza.
Jeżeli algorytm obliczania bilansu powietrza wentylacyjnego, z różnych względów,
nie może być zastosowany w obliczanym budynku, to należy wszystkim
pomieszczeniom zadeklarować tylko minimalną krotność wymian.
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C. DODATEK C. KOMUNIKATY O BŁĘDACH
W niniejszym dodatku omówiono zbiorczo wszystkie komunikaty o błędach,
ostrzeżeniach oraz podpowiedziach w programie Instal-OZC. Komunikaty są
podzielone na grupy odnośnie poszczególnych pozycji projektu.

C.1. Błędy, które mogą pojawić się dla każdego pola liczbowego
w projekcie, po podaniu nieprawidłowej wartości:
C.1.1. Błędy
Błąd: Błąd obliczania wyrażenia
Komunikat dotyczy sytuacji, gdy w wyrażeniach wprowadzanych w polach edycji
zostaną wprowadzone niepoprawne działania matematyczne.
Błąd: Błąd w użytej zmiennej'
Komunikat wyświetlany po użyciu niepoprawnie zadeklarowanej zmiennej w polu
edycji danej. Należy przejść do edytora zmiennej, aby usunąć nieprawidłową
deklarację.
Błąd: Błąd w wyrażeniu
Komunikat wyświetlany podczas wprowadzenia błędnej składni wyrażenia.
Błąd: Nadmiar zmiennoprzecinkowy
Komunikat pojawiający się po przekroczeniu wartości liczby nie obsługiwanej przez
komputer. Taka sytuacja występuje bardzo rzadko.
Błąd: Nieprawidłowa operacja na jednostkach
Komunikat wyświetlany podczas wprowadzania w polach edycji, operacji
matematycznych na wyrażeniach mających różne typy jednostek.
Błąd: ...Niezdefiniowane wyrażenie
Komunikat wyświetlany w przypadku nie zadeklarowania żadnej wartości w polach
liczbowych edytowanych danych.
Przypadki szczególne:
- przegroda, zobacz Odsyłacz: Błąd „Niezdefiniowane wyrażenie”.
Błąd: Niezgodna jednostka
Komunikat dotyczy wprowadzenia w pole edycji danej wyrażenia, którego jednostka
nie jest zgodna z wymaganą, przypisaną do danego pola edycji.
Błąd: Nieznany identyfikator
Komunikat wyświetlany podczas wprowadzenia w pola edycji danej takiego wyrażenia,
które nie jest poprawnie zadeklarowane, nie jest również funkcją.
Błąd… Za duża wartość
Błąd ten się pojawi w przypadku podania wartości spoza górnego zakresu.
Przypadki szczególne:
- dla danych ogólnych, zobacz Odsyłacz: Błąd „Za duża wartość”,
- dla przegród, zobacz Odsyłacz: Błąd „Za duża wartość”,
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- dla pomieszczeń, zobacz Odsyłacz: Błąd „Za duża wartość”,
- dla kondygnacji, zobacz Odsyłacz: Błąd „Za duża wartość”,
- dla stref cieplnych, zobacz Odsyłacz: Błąd „Za duża wartość”.
Błąd...Za mała wartość
Błąd ten się pojawi w przypadku podania w polach liczbowych wartości spoza dolnego
zakresu.
Przypadki szczególne:
- dla danych ogólnych, zobacz Odsyłacz: Błąd „Za mała wartość”,
- dla przegród, zobacz Odsyłacz: Błąd „Za mała wartość”,
- dla pomieszczeń, zobacz Odsyłacz: Błąd „Za mała wartość”,
- dla kondygnacji, zobacz Odsyłacz: Błąd „Za mała wartość”,
- dla stref cieplnych, zobacz Odsyłacz: Błąd „Za mała wartość”.

C.1.2. Ostrzeżenia
Ostrzeżenie: ...(Za mała wartość)
Komunikat informujący o podejrzanie małej wartości parametru budynku.

C.1.3. Podpowiedzi
Podpowiedź: ...(Nie można wyznaczyć wartości)
Komunikat pojawia się jako komunikat wtórny, dotyczący nie wyznaczenia
wartości parametrów budynku z powodu nie uzupełnienia lub niepoprawnego
uzupełnienia danych, na podstawie których parametry budynku są wyznaczane.
Przypadki szczególne:
- dla przegród, zobacz Odsyłacz: Podpowiedź „Nie można wyznaczyć wartości”,
- dla pomieszczeń, zobacz Odsyłacz: Podpowiedź „Nie można wyznaczyć
wartości”,
- dla mieszkań zobacz Odsyłacz: Podpowiedź „Nie można wyznaczyć wartości”,
- dla kondygnacji, zobacz Odsyłacz: Podpowiedź „Nie można wyznaczyć
wartości”,
- dla stref cieplnych, zobacz Odsyłacz: Podpowiedź „Nie można wyznaczyć
wartości”.
Podpowiedź: ...(Za duża wartość)
- Komunikat pojawia się jako komunikat wtórny, dotyczący wartości obliczanej na
podstawie podanych wcześniej danych. Jest wyświetlany, jeżeli wartość
wynikowa wyznaczana z danych podstawowych jest spoza górnego zakresu.
Podpowiedź: ...(Za mała wartość)
Komunikat pojawia się jako komunikat wtórny, dotyczący wartości obliczanej na
podstawie podanych wcześniej danych. Jest wyświetlany, jeżeli wartość wynikowa
wyznaczana z danych podstawowych jest spoza dolnego zakresu lub po ich
niepoprawnym uzupełnieniu, braku deklaracji wartości.
Przypadki szczególne:
- dla przegród, zobacz Odsyłacz: Podpowiedź „Za mała wartość”
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C.2. Dane ogólne i wyniki
C.2.1. Błędy
Błąd: Brak danych w katalogu do obliczenia sezonowego zapotrzebowania na
energię
Komunikat informujący o braku danych w katalogu, służących do obliczeń sezonowego
zapotrzebowania energii w budynku. Wybrane dane klimatyczne mogą być nie
uzupełnione o wartości konieczne do tych obliczeń.
Błąd: Brak kondygnacji odniesienia w projekcie
Błąd wyświetlany w przypadku nie zadeklarowania
kondygnacji odniesienia.

w strukturze

budynku

Błąd: Domyślny typ grzejnika – nie uzupełniono
Błąd informujący o braku deklaracji domyślnego typu grzejnika spośród dostępnych
w katalogu grzejników, po zadeklarowaniu doboru grzejników w pomieszczeniu w
„Danych doboru grzejników”.
Błąd: Nie można automatycznie wyznaczyć pojemności cieplnej, ponieważ użyto
przegród spoza definicji przegrody na poziomie konstrukcji
Błąd informujący o braku możliwości obliczenia przez program pojemności cieplnej
przegrody z uwagi na brak danych. Występuje po zadeklarowaniu przegrody
bezpośrednio w strukturze budynku.
Błąd: Przekroczona maksymalna liczba kondygnacji (max. = 3) dla uproszczonej
metody obliczeń strat ciepła
Błąd jest wyświetlany w uproszczonej metodzie obliczeń strat ciepła, w przypadku
wprowadzenia w strukturę budynku liczby kondygnacji, których ilość przekracza 3.
Błąd: Zbyt duże zagłębienie budynku
Komunikat wyświetlany w przypadku zadeklarowania zagłebienia budynku
powyżej wartości wynikającej z zakresu.

Błąd: Stacja aktynometryczna – nie uzupełniono
Błąd występujący w przypadku nie wybrania stacji aktynometrycznej z katalogu
danych klimatycznych. Należy wybrać miejscowość z katalogu danych klimatycznych,
stacja meteorologiczna jest przypisana automatycznie.
Błąd: Stacja meteorologiczna – nie uzupełniono
Błąd występujący w przypadku nie wybrania stacji meteorologicznej z katalogu
danych klimatycznych. Należy wybrać miejscowość z katalogu danych klimatycznych,
stacja meteorologiczna jest przypisana automatycznie.
Błąd: Za niski numer kondygnacji ze źródłem ciepła
Błąd występujący po zadeklarowaniu zbyt niskiego numeru kondygnacji ze
źródłem ciepła w stosunku do ilości kondygnacji w budynku. Taki komunikat jest
bardzo trudny do wywołania, ponieważ kondygnacje są numerowane od 0 wzwyż.
Jedynie przez zadeklarowanie w polu funkcji, która dałaby liczbę ujemną można
wywołać ten komunikat.
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Błąd: Za wysoki numer kondygnacji ze źródłem ciepła
Błąd występujący po zadeklarowaniu zbyt wysokiego numeru kondygnacji ze
źródłem ciepła w stosunku do ilości kondygnacji w budynku.
Błąd: Zbyt niska temperatura zasilania grzejników
Błąd ten pojawi się w przypadku podania wartości temperatury zasilania
grzejników spoza dolnego zakresu.

C.2.2. Ostrzeżenia
Ostrzeżenie: Średnio-roczna temp. zewn. zadana różni się od temp. z danych
klimatycznych
Komunikat występujący, jeżeli Użytkownik zada wartość średnio-rocznej
temperatury zewnętrznej, która się różni od wartości tej temperatury zawartej w danych
klimatycznych.
Ostrzeżenie: Temp. zewn. zadana różni się od temp. z danych klimatycznych
Komunikat występujący po wpisaniu wartości temperatury powietrza
zewnętrznego, a następnie po włączeniu obliczeń sezonowego zapotrzebowania
energii i wybraniu stacji meteorologicznej i aktynometrycznej z katalogu danych
klimatycznych.
Ostrzeżenie: Ukryte zostały wewnętrzne przegrody graficzne, które muszą być
uwzględnione w obliczeniach '%s'. Wyłącz opcję '%s'.
Komunikat wyświetlany w przypadku wybrania opcji ‘Ukryj przegrody
niechłodzące”, a których dane dotyczące pojemności cieplnej są potrzebne do obliczeń
czasowego obniżenia temperatury w pomieszczeniach.

C.3. Definicje przegród
C.3.1. Błędy
Bład: Elementem przegrody niejednorodnej nie może być przegroda
niejednorodna
Komunikat dotyczy sytuacji, w której elementem składowym przegrody
niejednorodnej jest przegroda niejednorodna.
Bład: Nazwa udziału przegrody niejednorodnej jest nieprawidłowa

Błąd: Podłoga niepodniesiona posiada warstwę powietrzną
Komunikat dotyczy przypadku, kiedy w podłodze nie zadeklarowanej jako
„Podniesiona”, wprowadzono w tabeli warstw – warstwę powietrzną.
Podpowiedz: Podłoga podniesiona jest użyta w pomieszczeniu o zagłębieniu
większym od 0
Komunikat informujący o użyciu podłogi podniesionej, w pomieszczeniu
zagłębionym poniżej poziomu gruntu.
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Bład: Przegroda będąca składnikiem przegrody niejednorodnej nie istnieje
Komunikat występujący, jeżeli zostanie usunięty element przegrody
niejednorodnej, który został zdefiniowany w „Definicjach przegród”.
Błąd: Przegroda niejednorodna nie może zawierać jako udziału samej siebie
Komunikat pojawiający się po zadeklarowaniu elementu składowego o nazwie
takiej samej jak ma przegroda niejednorodna. Poprzez podanie nazwy wybiera się
przegrodę.
Bład: Suma udziałów składników przegrody niejednorodej powinna wynosić
100%
Komunikat występuje jeżeli suma udziałów poszczególnych elementów
składowych w powierzchni przegrody niejednorodnej jest > lub < od 100%.
Błąd: Typ przegrody będącej składnikiem przegrody niejednorodnej jest
niewłaściwy
Komunikat dotyczy sytuacji, w której nie ma zgodności pomiędzy typami
elementów przegrody niejednorodej a typem przegrody niejednorodnej.
Bład: Udział składnika przegrody niejednorodnej spoza zakresu (0-100%)
Komunikat występuje, jeżeli zadeklarowany udział elementu składowego w
powierzchni przegrody niejednorodnej nie zawiera się w wyznaczonym zakresie (0100%), np. jeżeli zostanie wpisana litera..
Błąd: Zduplikowana nazwa
Błąd występujący po wprowadzeniu takiej samej nazwy dla kilku przegród.

C.3.2. Ostrzeżenia
Ostrzeżenie: Nieprawidłowa nazwa
Komunikat występujący, jeżeli Użytkownik nie wprowadził nazwy przegrody
definiowanej.

C.3.3. Podpowiedzi
Podpowiedź: Przegroda występuje jako składnik przegrody niejednorodnej
więcej niż jeden raz
Podpowiedź programu informująca Użytkownika o wielokrotnym użyciu tej samej
przegrody jako elementu przegrody niejednorodnej.

C.4. Warstwy przegrody
C.4.1. Błędy
Błąd: Brak elementu typu: Warstwa przegrody
Błąd występujący w przypadku nie zadeklarowania żadnej warstwy w przegrodzie
warstwowej.
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C.5. Przegrody o narzuconym współczynniku przenikania ciepła
C.5.1. Błędy
Błąd: Niedopuszczalna obecność elementu typu: Warstwa przegrody
Błąd dotyczący wprowadzenia warstwy powietrznej jako pierwszej od strony
wewnętrznej lub ostatniej od strony zewnętrznej przegrody.
Błąd: Podłoga podniesiona nie posiada warstwy powietrznej
Błąd występujący, w przypadku, gdy nie została zadeklarowana warstwa
powietrza dla podłogi podniesionej.

C.5.2. Ostrzeżenia
Ostrzeżenie: Występuje wykroplenie wewnątrz przegrody lub na jej wewnętrznej
powierzchni
Komunikat ostrzegający o wystąpieniu wykroplenia pary wodnej wewnątrz
zdefiniowanej przegrody lub na jej wewnętrznej powierzchni.

C.6. Kondygnacje
C.6.1. Błedy
Błąd: Wymiar charakterystyczny podłogi jest zbyt duży (sprawdź wartości P,
Abud)
Komunikat występujący po zadeklarowaniu niepoprawnych wartości obwodu oraz
pola powierzchni podłogi na gruncie w budynku lub pomieszczeniach.
Błąd: Zagłębienie podłogi zbyt duże (wartość do 3m)
Komunikat dotyczy metody uproszczonej, po zadeklarowaniu zagłębienia podłogi
budynku poniżej 3m od poziomu gruntu.

C.6.2. Ostrzeżenia
Ostrzeżenie : Wymiar charakterystyczny podłogi jest zbyt duży (sprawdź
wartości P, Abud)
Komunikat występujący po zadeklarowaniu niepoprawnych wartości obwodu oraz
pola powierzchni podłogi na gruncie w budynku lub pomieszczeniach, tak że wartość
wymiaru charakterystycznego jest > 20.
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C.7. Mieszkanie
C.7.1. Błędy
Błąd: Brak okna w pom. z grupy wentylacyjnej (nie można wyznaczyć strumienia
powietrza wentylacyjnego)
Błąd ten pojawi się, jeżeli w grupie pomieszczeń wchodzących w skład układu
bilansowego powietrza wentylacyjnego nie ma zadeklarowanych okien i drzwi
zewnętrznych.
Błąd: Brak pom. z wyciągiem powietrza w grupie wentylacyjnej
Błąd ten pojawi się, jeżeli w grupie pomieszczeń wchodzących w skład układu
bilansowego powietrza wentylacyjnego nie ma zadeklarowanego pomieszczenia
z wyciągiem powietrza.

C.8. Pomieszczenia
C.8.1. Błędy
Błąd: Niewystarczający strumień powietrza wywiewanego
Komunikat występuje, jeżeli nie jest wybrana metoda uproszczona obliczeń strat
ciepła oraz pomieszczenie nie jest zadeklarowane jako o narzuconym
zapotrzebowaniu ciepła. W pozostałych przypadkach dotyczy sytuacji, gdy w łazience,
WC nie występuje okno zewnętrzne, natomiast strumień powietrza wywiewanego jest
równy 0 oraz w łazience wartość strumienia wywiewanego < 40 m3/h, lub w WC
3
wartość strumienia wywiewanego < 20 m /h.
Błąd: Obliczenia SZE wymagają definicji przegrody na poziomie konstrukcji
Błąd występuje, jeżeli dla obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło
zostanie wprowadzona przegroda bezpośrednio w „Strukturze budynku” przez podanie
nazwy i współczynnika „U” lub oporu cieplnego „R” w tabeli przegród pomieszczenia.
Bład: Obliczony spadek temperatury wewnętrznej w trakcie obniżenia jest zbyt
duży (sprawdź wartości tAbs, cwirk, HT, V, n)
Komunikat występujący, jeżeli obliczony lub zakładany spadek temperatury
w fazie obniżenia temperatury przekracza dopuszczalną wartość z zakresu [0,7] K.
Błąd: Pomieszczenie ogrzewane musi znajdować się w strefie cieplnej
Błąd informujący o nieprzypisaniu danego pomieszczenia do strefy cieplnej.
Błąd: Pomieszczenie o narzuconym zapotrzebowaniu na ciepło nie może
znajdować się w strefie cieplnej
Błąd występujący, gdy pomieszczenie o narzuconym zapotrzebowaniu na ciepło
zostanie przypisane do strefy cieplnej.

C.8.2. Ostrzeżenia
Ostrzeżenie: Pomieszczenie nieogrzewane ma wewnętrzne zyski ciepła
Komunikat dotyczy pomieszczeń nieogrzewanych, którym zadeklarowano
wewnętrzne zyski ciepła.
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Ostrzeżenie: Pomieszczenie zagłębione poniżej poziomu gruntu nie posiada
przegrody typu “ściana przy gruncie”
Ostrzeżenie informujące o wprowadzeniu pomieszczenia poniżej poziomu gruntu,
które nie ma przegrody typu „ściana przy gruncie”. Takim przykładem jest
pomieszczenie piwnic, otoczone pomieszczeniami sąsiadującymi.
Ostrzeżenie: Pomieszczenie z narzuconą stratą ciepła nie jest uwzględniane w
obliczeniach sezonowego zapotrzebowania energii
Komunikat informujący o tym, że pomieszczenie z narzuconą stratą ciepła nie jest
uwzględniane w obliczeniach sezonowego zapotrzebowania energii. Obliczenia SZE
wymagają większej ilości danych.
Ostrzeżenie: Strata ciepła w pom. < 0 – temp. w pomieszczeniu może być
większa niż zadeklarowana
Komunikat dotyczy pomieszczeń, których strata ciepła jest mniejsza od zera (zysk
ciepła) i w związku z tym temperatura w pomieszczeniu będzie większa niż
zadeklarowana.

C.8.3.

Podpowiedzi

Podpowiedź: Brak elementu typu przegroda
Komunikat występujący, jeżeli w pomieszczeniu nie użyto żadnej przegrody.

C.9. Przegrody
C.9.1. Błędy
Błąd: Przegroda nie może być przypisana do dwóch pomieszczeń
Błąd występujący podczas przypisywania przegrody wewnętrznej do dwóch
pomieszczeń.

C.9.2. Ostrzeżenia
Ostrzeżenie: Błędy w definicji przegrody
Ostrzeżenie jest generowane, jeżeli deklaruje się użycie w pomieszczeniu
przegrody, która jest zdefiniowana z błędami. Należy przejść do „Definicji przegród”
i tam poprawić występujące w przegrodzie błędy.
Ostrzeżenie: Kierunek przepływu ciepła różni się od zadeklarowanego w
konstrukcji przegrody
Komunikat dotyczy sytuacji, w której występuje różnica pomiędzy kierunkiem
przepływu ciepła zadeklarowanym dla danej przegrody w „Definicjach przegród”,
a wynikającym z ich użycia w strukturze budynku. Komunikat dotyczy przegród takich
jak np. okna, drzwi wewnętrzne.
Ostrzeżenie: Przegroda wewnętrzna użyta między pomieszczeniami na różnych
kondygnacjach
Komunikat dotyczy sytuacji, w której ściana wewnętrzna została
przyporządkowana do pomieszczenia znajdującego się na innej kondygnacji.
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Ostrzeżenie: Strop wewnętrzny użyty pomiędzy kondygnacjami nie
sąsiadującymi ze sobą
Komunikat dotyczy sytuacji, w której strop wewnętrzny został użyty pomiędzy
kondygnacjami nie sąsiadującymi ze sobą.
Ostrzeżenie: Strop wewnętrzny użyty pomiędzy pomieszczeniami na tej samej
kondygnacji
Komunikat wyświetlany w przypadku użycia stropu wewnętrznego pomiędzy
pomieszczeniami należącymi do tej samej kondygnacji.

C.10.Grzejniki i rozdział ciepła
C.10.1. Błędy
Błąd: Moc grz. narzuconych nie zapewnia wymaganej mocy grz.
w pomieszczeniu
Komunikat dotyczy sytuacji, w której została zadeklarowana, w tabeli doboru
grzejników, moc grzejników nie zapewniająca wymaganej mocy grzejników do pokrycia
strat ciepła przez ogrzewanie Qwym/Φwym.
Błąd: Moc grz. narzuconych przekracza wymaganą moc grz. w pomieszczeniu
Komunikat dotyczy sytuacji, w której została zadeklarowana, w tabeli doboru
grzejników, moc grzejników przewyższająca wymaganą stratę ciepłą do pokrycia przez
ogrzewanie Qwym/Φwym.
Błąd: Nieprawidłowy ręczny rozdział Q
Błąd występujący, jeżeli w tabeli rozdziału ciepła na różne sposoby ogrzewania,
suma udziałów różnych sposobów ogrzewania przekroczy wartość straty ciepła do
pokrycia przez ogrzewanie Qwym/Φwym.
Błąd: Sumaryczny rozdział Q różny od zadeklarowanego
Komunikat informujący o niezgodności wartości sumarycznego rozdziału ciepła,
który opisuje się na zakładce „Rozdział ciepła” z wartością zadeklarowanego rozdziału
ciepła w polu „Qrozdz” („%Qrozdz)/ „Φrozdz” („%Φrozdz”).
Błąd: W elem. wstawionym w edytorze graf. występują błędy – sprawdź
ostrzeżenia
Komunikat informujący o błędach występujących we wczytanym z programu
Instal-therm elemencie. Należy zapoznać się z wyświetlonymi ostrzeżeniami oraz
poprawić element w programie Instal-therm.

C.10.2. Ostrzeżenia
Ostrzeżenie: Nie dobrano grzejnika
Komunikat informujący, że nie został dobrany grzejnik w pomieszczeniu. Przyczyn
takiej sytuacji może być wiele, np. brak grzejnika wybranego typu odpowiadający
wymaganej mocy cieplnej.
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C.11.Import
C.11.1. Błedy
Błąd: Błędy w definicji przegrody
Komunikat wyświetlany, jeżeli w importowanej przegrodzie występują błędy lub
pewne dane są nieuzupełnione. Należy uzupełnić brakujące dane.

C.11.2. Ostrzeżenia
Ostrzeżenie: Po imporcie podprzegroda (z przegrody '%s') została zapisana jako
przegroda
Komunikat dotyczy sytuacji, gdy podczas importu pliku z poprzedniej wersji
programu podprzegroda została zapisana jako przegroda np. okno wstawione do
podłogi na gruncie w poprzedniej wersji programu zostanie zapisane jako przegroda w
wersji 4.0. Odłączenie podprzegrody jest związane z jej nieprawidłowym przypisaniem.
Ostrzeżenie: Po imporcie z przegrody została usunięta podprzegroda '%s
Komunikat dotyczy sytuacji, gdy podczas importu pliku z poprzedniej wersji
programu z przegrody zostanie usunięta podprzegroda, ponieważ była błędnie
wprowadzona np. ściana wewnętrzna była podprzegrodą w ścianie zewnętrznej.
Usunięcie podprzegrody jest związane z jej błędnym przypisaniem.

C.12.Odsyłacz: Błąd „Niezdefiniowane wyrażenie”
C.12.1. Błędy
Błąd: Współczynnik przenikania ciepła (Niezdefiniowane wyrażenie)
Błąd występujący dla przegrody o narzuconym współczynniku przenikania ciepła,
gdy jego wartość nie została zadeklarowana.

C.13.Odsyłacz: Błąd „Za mała wartość”
Błąd: ...(Za mała wartość)
Komunikat wyświetlany w przypadku uzupełnienia warstwy przegrody takich jak:
grubość, współczynnik przewodności cieplnej, gęstość materiału, ciepło właściwe
wartością spoza dolnego zakresu.

C.14.Odsyłacz: Błąd „Za duża wartość”
Błąd: ...(Za duża wartość)
Komunikat wyświetlany dla takich danych warstwy przegrody jak: grubość,
współczynnik przewodności cieplnej, gęstość materiału, ciepło właściwe, w przypadku
podania ich wartości spoza górnego zakresu.
Błąd: Udział powierzchni szyby w powierzchni okna (Za duża wartość).
Komunikat występujący dla okien, drzwi zewnętrznych, po zadeklarowaniu
wartości przekraczającej górny zakres wynikający z ich wymiarów.
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C.15.Odsyłacz: Podpowiedź „Nie można wyznaczyć wartości”
Podpowiedź: Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych (Nie można
wyznaczyć wartości)
Komunikat wyświetlany, jeżeli nie można wyznaczyć średniej temperatury
pomieszczeń ogrzewanych, ponieważ w strukturze budynku nie zostały zadeklarowane
temperatury w pomieszczeniach.
Podpowiedź: ... (Nie można wyznaczyć wartości)
Komunikat dotyczący nie wyznaczenia takich parametrów mieszkania jak: średnia
temperatura pomieszczeń, przepływ powietrza wentylacyjnego, średnia temperatura
pomieszczeń ogrzewanych z powodu błędnego uzupełnienia lub nieuzupełnienia
danych podstawowych.

C.16.Odsyłacz: Podpowiedź „Za mała wartość”
Podpowiedź: ... (Za mała wartość)
Komunikat dotyczy takich wartości przegrody jak: pojemność cieplna na powierzchnię,
grubość przegrody. Występuje, gdy nie zostały zadeklarowane poszczególne dane
przegrody warstwowej lub wartość wynikowa jest spoza dolnego zakresu.
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D. DODATEK D. WYMIARY
W OBLICZENIACH

PRZEGRÓD

STOSOWANE

Przestrzeń ogrzewana rozpatrywanego budynku powinna być przed obliczaniem
sezonowego zapotrzebowania na ciepło jasno zdefiniowana. Pozwala to na otrzymanie
prawidłowych wyników obliczeń.
Elementy budynku, które będą rozpatrywane w obliczeniach, są granicami
przestrzeni ogrzewanej. Jeżeli obliczenia wykonuje się dla części budynku, granice
tych części również powinny być jasno zdefiniowane, tak, aby suma współczynników
strat ciepła przez przenikanie wszystkich części była równa współczynnikowi dla
całego budynku.
W celu przeprowadzenia obliczeń konieczne jest podzielenie obudowy budynku
na elementy. Wymiary elementu budowlanego są zazwyczaj mierzone zgodnie
z jednym z trzech systemów:
- wymiar wewnętrzny – długość mierzona od ściany do ściany oraz od podłogi do
sufitu wewnątrz każdego pomieszczenia w budynku,
- wymiar całkowity wewnętrzny – długość mierzona wewnątrz budynku, bez
uwzględnienia wewnętrznych podziałów,
- wymiar zewnętrzny – długość mierzona na stronie zewnętrznej budynku.
Systemy te różnią się między sobą w sposobie włączania płaskich powierzchni
złączy pomiędzy elementami w powierzchnie tych elementów.
Iloczyn powierzchni przegrody i jej współczynnika przenikania ciepła jest większy
z zastosowaniem wymiarów zewnętrznych niż z zastosowaniem wymiarów
wewnętrznych. W rezultacie wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła
mostka cieplnego są zasadniczo mniejsze dla wymiarów zewnętrznych i mogą być
nawet ujemne w niektórych przypadkach, takich jak narożniki zewnętrzne.
Jeśli zasadnicza warstwa izolacji jest ciągła, liniowe współczynniki przenikania
ciepła niektórych połączeń mogą być małe, szczególnie, kiedy stosowane są wymiary
zewnętrzne lub całkowicie wewnętrzne. W takich przypadkach są one często
pomijane. Skutkiem tego w obliczonych wartościach współczynnika strat ciepła przez
przenikanie mogą pojawić się małe różnice pomiędzy systemami wymiarów, jeśli
pewne mostki cieplne są zaniedbywane w jednym systemie, a nie są zaniedbywane
w innym.
Te różnice pomiędzy systemami należy uwzględniać przy dobieraniu wartości
dodatku z uwagi na występujące liniowe mostki cieplne.
Punktowe mostki cieplne mogą być uwzględniane przez odpowiednie zwiększenie
wartości wspomnianego dodatku do współczynnika przenikania ciepła.
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E. DODATEK E. INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
PRZELICZAJĄCYCH PLIKI Z WERSJI 3
Ważne informacje dla Użytkowników wersji 3.2 programu OZC.
Różnice i nowości w wersji 4 w stosunku do wersji 3.2 programu zostały
przedstawione w poniższej tabeli. Tutaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na cechy
nowego programu najistotniejsze dla umożliwienia obliczeń plików zaimportowanych
z wersji 3.2, a także mogące stwarzać problemy edycyjne przy tworzeniu pierwszych
nowych projektów dla osób przyzwyczajonych do pewnych konwencji obowiązujących
w wersji 3.2.
L.p.

Zagadnienie
edycyjne

Sposób rozwiązania w
wersji 3.2

Sposób rozwiązania w
wersji 4

1. Ogólne informacje
1.1.

Dostępne narzędzia Edytor tabelaryczny OZC
edycji
poszczególnych
danych

1.2.

Pobieranie
danych Import wyników obliczeń
z OZC do programu pomieszczeń (i ewentualnie
obliczeń instalacji co. dobranych
w
OZC
grzejników) do programu
Instal-c.o. – konieczność
ręcznego
przypisania
każdego pomieszczenia /
grzejnika z OZC do grzejnika
z Instal-c.o.

Edytor tabelaryczny OZC, a
także możliwość czytania
struktury budynku z danych
graficznych programu InstalTherm
Praca na tym samym pliku
przez obydwie aplikacje
pakietu. Elementy struktury
budynku – kondygnacje,
mieszkania, pomieszczenia
są widziane w jednakowy
sposób przez oba programy,
co pozwala na dwustronną
wymianę danych pomiędzy
programami.

2. Układ danych projektu
2.1.

Układ
projektu

2.2.

Edycja
projektu

danych Cztery
główne
części
projektu reprezentowane za
pomocą zakładek.
danych Okna edycji danych przegród
i pomieszczeń
dostępne
i widoczne
po
użyciu
przycisku
Enter
na
wybranym obiekcie w tabeli.

Główne
części
projektu
reprezentowane za pomocą
listy danych
Okna edycji danych są
wyświetlane
w oknie
dokumentu po prawej stronie
po
zaznaczeniu
obiektu
w drzewie.

RÓŹNICE W SPOSOBIE
UZUPEŁNIANIA DANYCH
3. Dane ogólne
3.1.

Ogólna
informacja Użytkownik opisuje projekt Użytkownik opisuje projekt
o projekcie
w jednym polu.
w wydzielonych
polach
dotyczących
projektu,
projektanta oraz inwestora.
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3.2.

Uzupełnianie danych Ręczne
wpisanie
klimatycznych
miejscowości; wybór stacji
meteorologicznej
i aktynometrycznej
z rozwijalnej listy. Strefa
klimatyczna
uzupełniana
automatycznie.

3.3.

Klasa
budynku

3.4.

Zmienne wyrażeń

3.5.

Dane
grzejników

osłonięcia Dana
niewymagana
do
obliczeń
sezonowego
zapotrzebowania
energii
w budynku.
Do
uzupełnienia
przez
Użytkownika.
Nie
są
mianowane.

doboru Katalogi grzejników, które
będą
wykorzystane
w projekcie, można wybrać
w widocznym oknie wyboru.
Nie można zadeklarować
występowanie źródła ciepła
na dowolnej kondygnacji.
Wychłodzenie
czynnika
grzewczego jest liczone na
podstawie ilości kondygnacji
w budynku.
Deklaracja
proporcji
grzejnika dla metody doboru
„Proporcje”.

4. Dane przegród
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Automatyczne
wczytanie
stacji
meteorologicznej
i aktynometrycznej
po
wybraniu katalogu danych
klimatycznych
i wybraniu
z niego miejscowości. Jeżeli
poszukiwanej miejscowości
nie
będzie
w katalogu,
można
wpisać
nazwę
miejscowość
ręcznie
i wybrać samodzielnie stacje
aktyno. i meteo. z rozwijalnej
listy.
Dane
klimatyczne
są
niezbędne
do
obliczeń sezonowego zapotr
zebowania energii obiektu.
Dana
do
wyboru
z rozwijalnej
listy.
Wymagana do obliczeń SZE
w oparciu
o wskazaną
normę.
Pewne zmienne wyrażeń są
przypisane
jako
predefiniowane dla każdego
nowo otwieranego projektu.
Zmienne mają teraz miana
(jednostki).
Katalogi grzejników, które
będą
wykorzystane
w projekcie, można wybrać
korzystając
z przycisku
„Obsługa katalogów”.
Występuje tutaj pole „Numer
kondygnacji ze źródłem”
pozwalający na prawidłowe
obliczenie
wychłodzenie
czynnika
grzewczego.
Wychłodzenie jest obliczone
na
podstawie
ilości
kondygnacji
i położenia
źródła ciepła w budynku
Deklarowanie
metody
doboru jest możliwe przez
skorzystanie
z przycisku
„Ograniczenia
wymiarów”.
Metody
doboru
w tych
wersjach
programu
nie
odpowiadają sobie.
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4.1.

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

Wartość
ciepła Wartość
uzupełniana Należy ręcznie uzupełnić
właściwego „Cp”
zgodnie z danymi materiałów wartość
„Cp”
warstwy
budowlanych
przegrody. Można to uczynić
przez
ręczne
wpisanie
wartości w kolumnie „Cp” lub
przez skorzystanie z okna
wyboru
materiałów
budowlanych – wówczas
dane
„cp”
zostaną
automatycznie uzupełnione.
Dane do obliczeń Do
obliczeń
SZE
jest Do
obliczeń
SZE
jest
SZE
obojętne czy przegroda jest konieczne
podanie
zadeklarowana
jako pojemności cieplnej C/A.
warstwowa czy też jako Należy
ją
wprowadzić
„gotowa”, ze względu na to, samodzielnie dla przegród
że
nie
jest
potrzebna o narzuconym wsp. Uo. Dla
pojemność
cieplna przegród warstwowych jest
przegrody.
obliczana przez program.
Można
deklarować Dlatego przegroda musi być
przegrody
zarówno
na zdefiniowana na poziomie
poziomie struktury budynku „Definicji
przegród”.
jak również na poziomie Wprowadzenie przegród na
przegród.
poziomie struktury budynku
nie umożliwia obliczeń SZE
z uwagi na brak danych do
obliczeń.
Typy przegród
Przegrodom takim jak drzwi Wszystkim
przegrodom
zewnętrzne,
okno/drzwi można przypisać właściwy
wewnętrzne
nie
można im
typ,
np.
„drzwi
przypisać odpowiedniego dla zewnętrzne”,
„drzwi
nich typu. Do wyboru jest wewnętrzne”,
„okno
typ:
ściana
zewnętrzna, wewnętrzne”. Po imporcie
ściana
wewnętrzna.
To pliku należy skorygować
powoduje,
że przypisanie podprzegród do
w zaimportowanym pliku nie właściwych
przegród
są
odczytywane
jako macierzystych.
podprzegrody.
„Struktura
„Edycja W pozycji
Deklaracja przegrody W zakładce
jako zagnieżdżonej przegród” przez wpisanie budynku” przez wybranie
w innej przegrodzie znaku ^ lub ^^ przy wybranej odpowiedniego
polecenia
w tabeli
przegród:
(okno w ścianie)
przegrodzie.
„Przegroda – Podprzegroda”
lub przez jej wprowadzenie
w drzewku
struktury budynku – „Dodaj
okno
/drzwi”.
Aby
wprowadzić
podprzegrodę
w tabeli danych, należy ją
wprowadzić pod przegrodą
do której ma należeć.
Deklaracja
użycia Istnieje
niczym Możliwość
wstawiania
podprzegrody
nieograniczona dowolność podprzegród
ograniczona.
przypisywania podprzegród Nie
można
przypisywać
w wybranej
do przegród macierzystych.
podprzegród
do
ścian
przegrodzie
budynku.
i podłóg na gruncie.

187

Dodatek D. Wymiary przegród stosowane w obliczeniach
4.6.

Udział
szyby Wartość
udziału
jest
w powierzchni okna
określana przez zaznaczenie
pola ”okno z powierzchnią”
oraz ustalenie powierzchni
okna i szyby w odpowiednich
polach.

Wartość
udziału
jest
określona w polu „Usz” –
udział powierzchni szyby
w powierzchni
okna/drzwi.
Pole
do
samodzielnego
uzupełnienia
przez
Użytkownika. Po imporcie
należy
uzupełnić
dane
zgodnie z projektem.

5. Struktura budynku i
przypisanie określonych
danych do elementów tej
struktury
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Odwzorowanie
struktury budynku

Strukturę budynku opisuje
podział na pomieszczenia i
grupy pomieszczeń oraz
wpisanie
numeru
kondygnacji, do której należy
wybrane
pomieszczenie.
Grupa pomieszczeń stanowi
zarazem mieszkanie i strefę
cieplną.
W grupie,
poszczególnym
pomieszczeniom deklaruje
się
przynależność
do
kondygnacji przez podanie
numeru kondygnacji

Strukturę
budynku
odwzorowuje podział na
kondygnacje,
mieszkania
i pomieszczenia.
Zaimportowana struktura jest
odczytywana tak, że każda
grupa
pomieszczeń
jest
traktowana jako osobne
mieszkanie.
Dodatkowo
mieszkania są segregowane
ze
względu
na
przynależność do tej samej
kondygnacji oraz do rodzaju
grupy – np. ogrzewana,
nieogrzewana.
Pojęcie kondygnacji Nie
istnieje.
Położenie Kondygnacja
jest
mieszkania na kondygnacji integralnym
elementem
istotne tylko przy doborze struktury budynku.
grzejników.
Wewnętrzne
zyski Podawane
dla
grupy. Podawane dla mieszkania.
ciepła do obliczeń Deklarację zysków dokonuje Ponieważ w strefie cieplnej
sezonowego
się jeden raz dla grupy będzie znajdowało się wiele
zapotrzebowania
mieszkań.
mieszkań,
będą
energii
zadeklarowane
o
wiele
większe zyski ciepła. Należy
skorygować te wartości, tak
aby były odpowiadające
sobie w obu wersjach.
Przynależność
Przynależność
Przypisanie pomieszczeń do
pomieszczeń do stref pomieszczenia do grupy definiowanej
niezależnie
cieplnych
oznacza przynależność do strefy
cieplnej.
strefy cieplnej.
Przynależność pomieszczeń
do mieszkań nie musi
pokrywać
się
z przynależnością do strefy
cieplnej. Po imporcie należy
przegrupować
pomieszczenia
do
stref
cieplnych,
tak
aby
odpowiadało to pojęciu strefy
cieplnej w ujęciu normy.
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5.5.

Obszar bilansowania Grupa,
stanowiąca Mieszkanie,
stanowiące
wentylacji
jednocześnie mieszkanie.
osobny
obiekt
(zbiór
pomieszczeń).

5.6.

Deklaracja
pomieszczenia
po
drugiej
stronie
przegrody
wewnętrznej

5.7.

Wartość
obwodu Podawany jest w obrysie
podłogi na gruncie ścian
zewnętrznych
dla
dla stref cieplnych
każdego z
pomieszczeń
z podłogą na gruncie. Jest
również możliwe podanie
obwodu dla całego budynku
i wpisanie go w pole „Obwód
podłogi
(automatycznie)”.
Powoduje to automatyczne
podzielenie obwodu budynku
na
pomieszczenia
posiadające typ przegrody –
podłoga
na
gruncie,
proporcjonalnie
do
powierzchni
tych
pomieszczeń.
Wprowadzenie
Przypisanie
kolejnego
mieszkania
numeru kondygnacji dla
wielokondygnacyjneg wybranych
pomieszczeń
o
w grupie.

5.8.

5.9.

Należy
zadeklarować
przynależność
przegrody
wewnętrznej dwukrotnie –
dla każdego z sąsiadujących
pomieszczeń.

Rozdział powietrza Proporcjonalny
do
wentylacyjnego
powierzchni pomieszczeń.
pomiędzy
pomieszczenia
w
ramach mieszkania.

5.10 Wskaźnik
.
wewnętrznych
zysków ciepła W/m3
wykorzystywany
w obliczeniach strat
ciepła na wentylację

Wartość
wewnętrznych
zysków ciepła odnosi się do
strumienia
powietrza
wentylacyjnego, założonego
jako jedna wymiana na
godzinę.

Należy
zadeklarować
pomieszczenie sąsiadujące
tylko
z jednej
strony
przegrody
wewnętrznej.
Przegroda ta jest również
widoczna dla sąsiadującego
pomieszczenia po drugiej
stronie.
Obwód
obejmuje
sumę
pomieszczeń na gruncie
należących
do
strefy
cieplnej. Jeżeli strefy cieplne
sąsiadują ze sobą lub
z pomieszczeniem
nieogrzewanym
należy
obwód
pomniejszyć
o długość
sąsiadującej
przegrody.

Mieszkania,
które
mają
stanowić
mieszkanie
wielokondygnacyjne należy
zaznaczyć
z wciśniętym
klawiszem Ctrl i wybrać
polecenie
„Połącz
mieszkania”.
Proporcjonalny
do
powierzchni
okien
w pomieszczeniach.
Z tego powodu po imporcie
występują różnice w stratach
ciepła na wentylację.
Wartość
wewnętrznych
zysków ciepła odnosi się do
kubatury pomieszczenia.
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5.11 Obliczenia
ilości
.
powietrza
wentylacyjnego
przepływającego
przez strefę cieplną –
dla
obliczeń
sezonowego
zapotrzebowania
energii.

5.12 Wewnętrzne
.
ciepła

Ilość
powietrza
wentylacyjnego
przepływającego przez strefę
cieplną pochodzi z bilansu
powietrza
wentylacyjnego
dla
grupy
pomieszczeń
wykorzystywanego
w obliczeniach strat ciepła.

zyski Przypisane do grupy.

Ilość
powietrza
wentylacyjnego dla strefy
cieplnej
(dla
obliczeń
sezonowego
zapotrzebowania
energii)
jest zadawana jako krotność
wymian w strefie cieplnej,
całkowicie niezależnie od
bilansu
wentylacji
dla
obliczeń strat ciepła.
Dla
importowanych
projektów,
aby
uzyskać
zgodność
danych,
Użytkownik musi policzyć
ilość
powietrza
wentylacyjnego
w strefie
cieplnej z wersji 3.2 i tę
wartość wpisać dla strefy
cieplnej w wersji 4.0.
Przypisane do mieszkania.
Po
imporcie
wymagają
korekty.

6. Dobór grzejników
6.1.

Dobór grzejników

6.2.

Metody
grzejników

Dobór grzejników deklaruje
się
w oknie
doboru
grzejników. Grzejnik zostaje
dobrany zgodnie z wybrana
metodą
doboru
oraz
odpowiednio do strat ciepła
w pomieszczeniu.

doboru Grzejniki są dobierane do
wymaganej mocy cieplnej
jaka wynika ze start ciepła
w pomieszczeniu oraz jego
rozdziału, a także w oparciu
o zadeklarowaną
metodę
doboru. Do wyboru jest
metoda:
„pierwszy”,
„optymalny” oraz „najlepsze
proporcje”.

Dobór grzejników deklaruje
się na zakładce „Dane
ogrzewania”.
Grzejnik
zostaje dobrany zgodnie
z wybrana metodą doboru
oraz odpowiednio do strat
ciepła w pomieszczeniu.
Grzejniki dobrane w wersji
3.2 nie importują się do
wersji programu 4, tak więc
Użytkownik powinien tutaj
zadeklarować
dobór
grzejników.
Grzejniki są dobierane do
wymaganej mocy cieplnej
Qwym
a także w oparciu
o zadeklarowaną
metodę
doboru. Do wyboru jest
metoda: „narzucone”, „do
wnęki
dopasuj”
oraz
„najmniejszy
z zakresu”.
Z tego
względu
wyniki
doboru grzejników w tych
samych
pomieszczeniach
mogą różnić się pomiędzy
sobą

Bez tych zmian dane zaimportowane z wersji 3.2 zostaną uznane za błędne lub
też ich wyniki obliczeń nie będą odpowiadały pierwotnej koncepcji schematu.
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