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Forecasting the time interval of the day with the maximum boilers gas consumption 

Abstract 

The heat supply systems energy efficiency improvement requires the use of increasingly complex methods. The 

basic ways to reduce heat consumption is by using better thermal insulation, although they have more and more 

limited possibilities and need relatively large financial outlays. Good effects can be achieved by the better heat 

source adaptation to the conditions of a specific facility supplied with heat. However, this requires research that 

identifies the effectiveness of such solutions as well as the tools used to describe selected elements of the system 

or its entirety. The article presents the results of tests carried out for a gas boiler room supplying heat to a group 

of residential buildings. The goal was to build a model that would forecast the day range in which the maximum 

gas consumption occurs for a given day. Having measurements of gas consumption in subsequent hours of the 

day, it was decided to build a forecasting model determining the part of the day in which such a maximum would 

occur. To create the model the random forest procedure was used along with the mlr (Kassambara) package. The 

model’s hyperparameters were tuned based on historical data. Based on data for another period of boiler  room 

operation, the results of the model’s quality assessment were presented. Close to 44% efficiency was achieved. 

Tuning the model improved its predictive ability. 
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Prognozowanie przedziału czasowego z maksymalnym w ciągu doby zużyciem gazu przez kotłownię 

Streszczenie 

Działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej systemów zaopatrzenia w ciepło wymagają 

korzystania z coraz bardziej złożonych metod. Podstawowe sposoby zmniejszenia zużycia ciepła poprzez 

stosowanie lepszej izolacji cieplnej mają coraz bardziej ograniczone możliwości i wymagają stosunkowo dużych 

nakładów finansowych. Dobre efekty mogą być osiągane przez coraz lepsze dopasowanie rozwiązań 

technicznych, sposobów regulacji czy zasad eksploatacji źródła ciepła do warunków konkretnego obiektu 

zasilanego w ciepło. Wymaga to jednak zarówno badań identyfikujących skuteczność takich metod, jak 

i narzędzi służących do opisu wybranych elementów systemu czy jego całości. Artykuł przedstawia wyniki 

badań przeprowadzonych dla kotłowni gazowej zasilającej w ciepło grupę budynków mieszkalnych. Celem było 

zbudowanie modelu, który prognozowałby dla konkretnego dnia przedział czasowy, w którym występuje 

maksymalne zużycie gazu. Dysponując pomiarami zużycia gazu w kolejnych godzinach doby, zdecydowano się 

zbudować model prognostyczny wyznaczający tę część doby, w której takie maksimum wystąpi. 

W opracowanym modelu zdecydowano się zastosować procedurę lasów losowych (random forest). Do 

utworzenia modelu zastosowano pakiet mlr (Kassambara), w którym przeprowadzono również strojenie 

hiperparametrów modelu na bazie danych historycznych. W oparciu o odrębne dane dla innego okresu działania 

kotłowni przedstawiono wyniki oceny jego jakości. Uzyskano skuteczność niemal 44%. Strojenie modelu 

wpłynęło na poprawę jego zdolności predykcyjnych. 

Słowa kluczowe: zużycie gazu, model prognostyczny, random forest 

 


