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Co nowego w Optimie 3?             

Na fali ciepłego przyjęcia i rosnącej popularności programu komputerowego Optima drugie półrocze 2013 r. 

poświęciliśmy na jego intensywny rozwój i udoskonalanie. W efekcie do programu wprowadziliśmy szereg 

istotnych zmian, czyniących Optimę jeszcze bardziej wszechstronną, aktualną i użyteczną. Oto najważniejsze 

z nich: 

1. Moduł chłodzenia 

2. Bilans cieplny budynku obliczany metodą miesięczną zamiast sezonowej 

3. Optymalizacja w oparciu o pełny bilans cieplny budynku 

4. Nowe warunki techniczne 

5. Oświetlenie wbudowane 

6. Wskaźnik opłacalności 

7. Parametry ciepłej wody użytkowej 

8. Przerwy w ogrzewaniu 

9. Nowe sekcje z wynikami obliczeń na ekranach i wydrukach 

1. Moduł chłodzenia 
Optima została rozszerzona o moduł chłodzenia, dzięki któremu można sporządzać w niej charakterystyki i 

audyty budynków ogrzewanych i chłodzonych. 

W celu uwzględnienia chłodzenia należy w ramce Rodzaj budynku na zakładce Dane ogólne określić, czy 

chłodzony jest cały budynek, czy tylko jego część. Następnie korygujemy temperaturę wewnętrzną dla trybu 

chłodzenia1 (domyślnie 25°C) i w przypadku chłodzenia częściowego ustalamy powierzchnię chłodzoną – na 

zakładce Stan projektowy | Geometria – w sposób procentowy lub samodzielnie: 

 
                                                             
1 przy okazji umożliwiono też korekcję temperatury wewnętrznej dla trybu ogrzewania 
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Po uzupełnieniu danych dotyczących przegród, stolarki, wentylacji i ciepła przechodzimy na zakładkę Chłód, z 

której przeciągamy na schemat budynku interesujące nas źródło chłodu. Możemy też kliknąć bezpośrednio 

zarys źródła na budynku: 

 

W kolejnym oknie wybieramy źródło chłodu i – opcjonalnie – wprowadzamy tygodniowe i dobowe przerwy 

w chłodzeniu. Możemy też zweryfikować przerwy roczne, tj. miesiące arbitralnie wyłączone z sezonu 

chłodniczego: 
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W przypadku budynków częściowo chłodzonych trzeba pamiętać o zakwalifikowaniu do części chłodzonej 

stosownych okien. Czynimy to na ekranie edycyjnym stolarki okiennej: 

 

Z uwagi na moduł chłodzenia uzupełniliśmy grupę „pompy ciepła” o 2 nowe układy źródeł ciepła, tj. 

„klimatyzator typu split z funkcją grzania na c.o. + pompa ciepła powietrzna na c.w.u.” oraz „system VRV na 

c.o. + pompa ciepła powietrzna na c.w.u.”: 

 

2. Bilans cieplny budynku obliczany metodą miesięczną zamiast sezonowej 
Dotychczas silnik obliczeniowy Optimy oparty był na sezonowej metodzie obliczania bilansów cieplnych. W 

przypadku typowych budynków ogrzewanych daje ona wyniki bardzo zbliżone do otrzymywanych z użyciem 

dokładniejszych metod. Rozszerzenie programu o moduł chłodzenia pociągnęło za sobą przejście z metody 

sezonowej na miesięczną, która zdecydowanie lepiej sprawdza się w wypadku budynków klimatyzowanych i 

energooszczędnych. W efekcie obliczenia wykonywane przez Optimę są jeszcze bardziej zbliżone do tych z 

CERTO, który liczy w pełni zgodnie z „rozporządzeniem ws. świadectw charakterystyki energetycznej” oraz 
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normy 13790. Drobne rozbieżności mogą wynikać z pojemności cieplnej budynku, którą Optima szacuje, a 

CERTO liczy dokładnie, co ma nieznaczny wpływ na efektywność wykorzystania zysków i strat ciepła. 

3. Optymalizacja w oparciu o pełny bilans cieplny budynku 

Powszechnie stosowana metoda optymalizacji polega na liczeniu szacunkowych oszczędności na stratach 
ciepła przez optymalizowany element budynku (np. przegrodę lub okno). Jest to metoda w miarę prosta i 
szybka (w sensie obliczeniowym), ale obarczona sporym błędem wynikającym z pominięcia licznych i 
istotnych zależności występującymi pomiędzy elementami budynku. Na przykład docieplenie ściany 
powoduje nie tylko zmniejszenie strat ciepła przez tę ścianę, ale pośrednio też przez pozostałe przegrody, 
gdyż efektem ubocznym tego ocieplenia jest skrócenie sezonu grzewczego budynku, który to wpływa 
dodatkowo m.in. na czas działania urządzeń pomocniczych. Zmniejszone straty ciepła przez przenikanie mają 
też istotny wpływ na zwiększenie zapotrzebowania budynku na chłodzenie. Pominięcie tych i podobnych 
zależności w procesie optymalizacji często skutkuje budynkiem nie do końca optymalnym energetycznie. 
Dlatego też począwszy od wersji 3.0 Optima przelicza dla każdego ulepszenia kompletny bilans energetyczny 
budynku. Tak więc osobne bilanse są liczone np. dla każdej ze 100 grubości docieplenia przegrody (tj. od 1 do 
100 cm, chyba że ustalono inaczej w parametrach ekonomicznych programu). 

4. Nowe warunki techniczne 
Od stycznia 2014 roku zaczynają obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. Wprowadzające je rozporządzenie przewiduje zmiany dotychczasowych norm 

dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz wskaźnika zapotrzebowania na energię 

pierwotną budynku, rozpisane aż do 2021 roku. Dzięki temu uczestnicy rynku już dziś wiedzą, jakie 

wymagania będą musiały spełnić budynki oddawane do użytku w ciągu najbliższych ośmiu lat. 

W Optimie wyboru roku rozpoczęcia obowiązywania warunków technicznych dokonujemy w oknie 

Parametry ekonomiczne: 
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Dodatkowo, na zakładce Dane ogólne należy doprecyzować rodzaj budynku: 

 

Wybrany rodzaj budynku ma nie tylko wpływ na weryfikowane na bieżąco graniczne wartości 

współczynników przenikania ciepła (Umx) przegród i stolarki oraz wskaźnika zapotrzebowania na energię 

pierwotną budynku (EPref), ale też na szereg parametrów domyślnych dotyczących ciepłej wody użytkowej, 

wymiany powietrza (Vnom) oraz wewnętrznych zysków ciepła (qint). 

5. Oświetlenie wbudowane 
Zgodnie z warunkami technicznymi w budynkach niemieszkalnych ocenie podlega dodatkowo 

zapotrzebowanie na energię pierwotną na oświetlenie wbudowane. W związku z tym w Optimie 3.0 

wprowadzono liczenie tegoż zapotrzebowania – póki co w sposób uproszczony, polegający na przyjęciu w 

budynku ocenianym parametrów oświetlenia referencyjnego. Prace nad rozbudowanym modułem 

obliczeniowym oświetlenia są w toku. 

6. Wskaźnik opłacalności 

Niemały wyzwaniem jest próba szeregowania ulepszeń optymalizacyjnych – od najbardziej do najmniej 
opłacalnego – szczególnie w przypadku, gry poszczególne elementy budynku mogą mieć różne trwałości. 
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Generalnie rzecz biorąc ulepszenia opłacalne mają dodatnie NPV oraz SPBT i DPBT mniejsze od trwałości. 
Wskaźniki te są wypisywane zieloną czcionką. Ulepszenia nieopłacalne mają ujemne NPV oraz SPBT i DPBT 
większe od trwałości. Wskaźniki te są wypisywane czerwoną czcionką. Reguły te nie mają jednak 
zastosowania, gdy nakłady i/lub oszczędności mają wartość ujemną – opłacalność takich ulepszeń należy 
analizować indywidualnie. 

Lepszą miarą opłacalności jest nowy, autorski bezwymiarowy wskaźnik opłacalności (WO), będący 
stosunkiem trwałości rozwiązania do dynamicznego czasu zwrotu (DPBT) inwestycji. Dzieli on ulepszenia na 
następujące klasy opłacalności: 

KLASA OPŁACALNOŚĆ WO 

A bardzo wysoka opłacalność > 2,00 

B wysoka opłacalność 2,00 – 1,50 

C średnia opłacalność 1,50 – 1,25 

D niska opłacalność 1,25 – 1,00 

E brak opłacalności < 1,00 

 

W poniższym przykładzie: 

 

mamy 3 ulepszenia o średniej opłacalności (przegrody), 1 ulepszenie o niskiej opłacalności (wentylacja) oraz 

1 ulepszenie nieopłacalne (ciepło). Wskaźnik opłacalności dla całego pakietu ulepszeń na poziomie 0,55 

świadczy o jego nieopłacalności. 

7. Parametry ciepłej wody użytkowej 
W nowej wersji Optimy mamy możliwość bardziej precyzyjnego liczenia zapotrzebowania energii na 

podgrzanie wody użytkowej, a to za sprawą dodatkowych parametrów w oknie Ciepło: 

• liczba osób (przeniesiona z zakładki Stan projektowy | Geometria) 

• dobowe zużycie wody [l/os] 

• czas użytkowania [d/rok] 
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Każdy z tych parametrów można wprowadzić ręcznie lub skorzystać z domyślnych wartości zależnych od 

wybranego rodzaju budynku. 

8. Przerwy w ogrzewaniu 
Kolejną nowością jest możliwość definiowania w oknie Ciepło tygodniowych i dobowych przerw w 

ogrzewaniu, które dotychczas były przyjmowane przez program w sposób zryczałtowany: 

 

9. Nowe sekcje z wynikami obliczeń na ekranach i wydrukach 
W związku z powyżej opisanymi zmianami odświeżyliśmy wydruki oraz ekrany z wynikami obliczeń, które od 

teraz prezentują więcej użytecznych informacji na temat zapotrzebowania budynku na energię oraz kosztów 

jego eksploatacji: 
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