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Instalacje wentylacyjne w obiektach 
sportowych – teoria a praktyka

Specyfi ka wymagań stawianych 
instalacjom wentylacyjnym, 
klimatyzacyjnym oraz grzew-

czym w obiektach sportowych uza-
leżniona jest między innymi od dys-
cypliny uprawianego w nich sportu. 
Inne wymagania będzie miał obiekt 
sportowy wielkokubaturowy prze-
znaczony do gier zespołowych (ko-
szykówka, siatkówka czy piłka nożna 
halowa), inne wymagania będą miały 
np. korty do squash, a jeszcze inne 
baseny sportowe, pływackie czy re-
kreacyjne. W każdym z tych obiektów 
nieco inne są wymagania co do pa-
rametrów powietrza wewnętrznego, 
a także inna droga do ich osiągnięcia. 
Ponadto coraz istotniejszym aspek-
tem rozważanym zarówno na etapie 
projektowania, jak i późniejszej eks-
ploatacji są koszty ciepła i energii 
dostarczane do obiektu.
W artykule pokrótce omówione zosta-
ną nowoczesne systemy instalacyjne 
najczęściej stosowane w obiektach 

sportowych ze szczególnym nacis-
kiem na ich dostosowanie do specy-
fi cznych wymagań obiektu.
Zarówno w odniesieniu do wentylacji 
i klimatyzacji, jak i ogrzewania jednym 
z najważniejszych aspektów projek-
towania jest właściwe zdefi niowanie 
wymaganych parametrów powietrza 
wewnętrznego w rozpatrywanych 
obiektach, a następnie określenie po-
prawnego sposobu ich utrzymania. 
Jest to szczególnie istotne w odnie-
sieniu do obiektów sportowych, gdzie 
niedotrzymanie wymaganych warun-
ków bądź ich błędne określenie jest 
najbardziej odczuwalne, a tym samym 
i najszybciej wykrywane. Do podsta-
wowych parametrów powietrza zali-
czamy [2, 3, 4]:
■  temperaturę,
■  wilgotność,
■  prędkość,
■  średnią temperaturę promieniowa-

nia przegród,
■  stężenie zanieczyszczeń.

Odpowiednie ukształtowanie wymie-
nionych wartości zapewni utrzyma-
nie komfortu cieplnego użytkowników, 
a także umożliwi im wykonywanie 
danego rodzaju czynności, z maksy-
malną wydajnością (możliwą do otrzy-
mania przez daną osobę). Parametry 
powietrza należy rozpatrywać łącz-
nie, ponieważ są one ze sobą ściśle 
związane, np. przez entalpię [2].
Komfort termiczny [4] jest to takie 
ukształtowanie parametrów powietrza 
wewnętrznego, przy których użytkow-
nicy nie będą odczuwać dyskomfortu 
termicznego (nie będzie im ani za cie-
pło, ani za zimno, nie będą narażeni 
na zjawisko przeciągu, asymetrii pro-
mieniowania przegród itp.). Dyskom-
fort termiczny może być odczuwany 
również w sytuacji, gdy tylko część 
ciała jest narażona na ww. czynnik. 
Gdy temperatura ciała jest zbyt nis-
ka (spada poniżej 33oC), odczuwamy 
dreszcze, które mają pobudzić ciało 
do pracy, a tym samym wytwarzania 
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ciepła. Gdy temperatura ciała jest 
zbyt wysoka (przekracza 37oC), or-
ganizm ludzki się chłodzi przez poce-
nie się [6]. Aby uniknąć negatywnych 
odczuć u osób użytkujących dane po-
mieszczenie, lub obiekt, należy umoż-
liwić prawidłowe działanie układu ter-
moregulacji człowieka [2], który jest 
odpowiedzialny za utrzymanie stałej 
temperatury ciała (zachowanie rów-
nowagi pomiędzy ciepłem wytwarza-
nym w organizmie oraz wymienianym 
z otoczeniem).
W odniesieniu do obiektów sporto-
wych przy określaniu wymaganych 
parametrów powietrza wewnętrz-
nego należy wziąć pod uwagę ro-
dzaj uprawianego sportu, a co za 
tym idzie:
■  aktywność fi zyczną – zyski ciepła 

jawnego i utajonego,
■  rodzaj stroju  (izolacyjność cieplna 

odzieży, stopień odkrycia ciała),
■  stężenie zanieczyszczeń w wydy-

chanym powietrzu,

■  wyposażenie pomieszczeń – zyski 
ciepła od urządzeń, zyski wilgoci 
(np. tafl a wody w basenie),

■  liczbę osób,
■  czas uprawiania sportu itp.
Skutki niedotrzymania któregoś 
z podstawowych parametrów powie-
trza wewnętrznego:
■  temperatura – powinna zapewnić 

odprowadzenie ciepła wytworzone-
go w organizmie podczas uprawiania 
sportu do otoczenia bez wytworzenia 
negatywnych odczuć, tj. chłód, gorą-
co; zgodnie z badaniami [2] przy zbyt 
dużej temperaturze powietrza oraz 
podwyższonej wilgotności powietrze 
jest odczuwane jako nieświeże i dusz-
ne; dodatkowo zbyt wysoka tempera-
tura zmniejsza ilość ciepła, jaką orga-
nizm może oddać do otoczenia;

■  wilgotność – powinna zawierać się 
w granicach 30–70%, a dynamika jej 
zmian nie powinna przekraczać 20% 
na godzinę [6]; gdy wilgotność jest 
zbyt mała, wysuszeniu ulega błona 

śluzowa górnych dróg oddechowych, 
wzrasta emisja kurzu z powierzchni 
płaskich itp.; w przypadku zbyt wy-
sokiej wilgotności powietrza może 
dochodzić do jej wykraplania na po-
wierzchniach, rozwoju pleśni oraz 
niszczenia konstrukcji budynku;

■  prędkość – wprowadzanie powietrza 
w ruch usuwa zanieczyszczenia, za-
pewnia dobre samopoczucie użyt-
kowników [2]; zbyt niska prędkość 
powietrza nie zapewnia skutecznego 
doprowadzenia powietrza świeżego, 
usuwania zanieczyszczeń, odprowa-
dzania ciepła z organizmu człowieka, 
a co za tym idzie powoduje odczu-
cie gorąca i duszności; zbyt wysoka 
prędkość powietrza powoduje zbytnie 
ochłodzenie powierzchni ciała, odczu-
cie dyskomfortu czy przeziębienia.

Kolejnym aspektem, który jest waż-
ny z punktu widzenia prawidłowego 
kształtowania mikroklimatu w obiek-
tach sportowych, jest prawidłowe 
określenie strumienia nawiewanego 

Fot. 1

Wielofunkcyjna 
hala sportowa. 

Nawiew powietrza 
na trybuny 

Źródło: archiwum 
autorów
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powietrza oraz jego rozdział [3, 4]. 
Strumień nawiewanego powietrza po-
winien zapewniać:
■  doprowadzenie wymaganej ilości po-

wietrza świeżego dostosowanej do 
liczby osób i ich aktywności fi zycznej,

■  wymaganą krotność wymian,
■  odprowadzanie zanieczyszczeń znaj-

dujących się w powietrzu wewnętrz-
nym wskutek uprawiania sportu,

■  utrzymanie odpowiedniej tempera-
tury oraz wilgotności powietrza.

W odniesieniu do obiektów sportowych 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
emisję zanieczyszczeń oraz wilgoci 
podczas uprawianego sportu. Przy 
wysiłku fi zycznym wielkości te dość 
szybko wzrastają, znacznie pogarsza-
jąc jakość powietrza wewnętrznego, 
a tym samym odczucia użytkowników. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zyski wilgoci w obiektach basenowych. 
W obiektach tych jej źródłami są za-
równo ludzie, powietrze nawiewane, jak 
i sama powierzchnia tafl i wody. Stru-
mień nawiewanego powietrza powinien 
być tak kształtowany, aby zapewniał 
utrzymanie wilgotności na wymaganym 
poziomie, a tym samym skutecznie 
usuwał jej nadmiar z pomieszczenia. 
Szczególnie trudna jest do określenia 
ilość emisji wilgoci z powierzchni wody 
[1, 7], ponieważ należy wziąć pod uwa-
gę nie tylko tafl ę wody w basenie, ale 
także wodę zbierającą się na posadzce, 
zjeżdżalnie, bicze wodne i inne atrakcje, 
które powodują dostawanie się kropel 
wody do powietrza. Dodatkowo zyski 
wilgoci mają miejsce zarówno w trak-
cie użytkowania obiektu, jak i w czasie 
braku użytkowników. Tafl a wody wzbu-
rzona ruchem ludzi będzie powodować 
znacznie większą emisję wody do po-
wietrza otaczającego. Dzieje się tak, 
ponieważ każdy ruch człowieka w wo-
dzie czy korzystanie z atrakcji wodnych 
powoduje wzrost powierzchni wody, 
z której dochodzi do parowania, oraz 
emisję kropel wody bezpośrednio do 

powietrza. Określając emisję wilgoci, 
należy przeanalizować również stosu-
nek temperatury powierzchni wody (tw) 
do temperatury termometru suchego 
otaczającego powietrza (tp), gdyż za-
chodząca na granicy styku powietrza 
i wody wymiana ciepła i masy jest wyni-
kiem różnicy potencjałów temperatury 
i ciśnienia cząstkowego [5]. Zgodnie 
z literaturą, aby zminimalizować zja-
wisko parowania z powierzchni wody, 
temperatura powietrza powinna być 
o 1–2 K [8], 1–4 K [6] wyższa od tem-
peratury wody. W tym miejscu należy 
zwrócić uwagę na obniżenie utrzymy-
wanych parametrów powietrza w okre-
sie braku użytkowania, np. nocą, co ma 
na celu zmniejszenie kosztów eksplo-
atacyjnych. Ponieważ basen emituje 
wilgoć przez całą dobę, należy określić 
stosunek temperatury wody i powie-
trza w tym okresie. Jeśli nie będzie on 
korzystny, nastąpi wzmożone parowa-
nie z powierzchni wody, koszty związa-
ne z utrzymaniem wilgotności na wy-
maganym poziomie mogą przewyższyć 
oszczędności związane z obniżeniem 
utrzymywanej temperatury. Błędne 
określenie zysków wilgoci w obiektach 
basenowych skutkuje nie tylko brakiem 
komfortu termicznego użytkowników, 
ale także oddziałuje niszcząco na kon-
strukcję budynku, np. zawilgocenie 
przegród, rozwój pleśni, grzybów, ko-
rozja materiałów.
Kolejnym aspektem ważnym w odnie-
sieniu do obiektów sportowych jest 
prawidłowy rozdział powietrza, przez 
który należy rozumieć takie rozmiesz-
czenie elementów nawiewnych i wy-
ciągowych, które zapewni skuteczny 
obieg powietrza w pomieszczeniu bez 
powstawania obszarów, gdzie powie-
trze jest w bezruchu. Przy lokalizacji 
elementów nawiewnych/wyciągowych 
należy wziąć pod uwagę geometrię 
sali/hali, występowanie trybun czy 
też specyfi kę uprawianego sportu. 
Elementy wentylacyjne nie powinny 

utrudniać gier, np. zbyt nisko sprowa-
dzony nawiewnik nad boisko do siat-
kówki, ani też strumień nawiewanego 
powietrza nie powinien wchodzić do 
strefy przebywania ludzi ze zbyt dużą 
prędkością.
Należy tak kształtować strumienie 
powietrza, aby:
■  powietrze było nawiewane bezpo-
średnio do strefy, w której przebywa-
ją ludzie – w zależności od specyfi ki 
uprawianej dyscypliny sportu i geo-
metrii sali może się to odbywać przez 
nawiewniki umieszczone pod stropem 
(np. siłownie, fi tness), dysze dalekie-
go zasięgu (np. hale sportowe), na-
wiewniki szczelinowe (np. baseny);

■  w przypadku basenów strumień 
nawiewanego powietrza był tak 
kształtowany, żeby oddzielał zimne 
powierzchnie przegród od ciepłego 
i wilgotnego powietrza basenowego, 
np. nawiewniki szczelinowe umiesz-
czone w posadzce, przy ścianach 
zewnętrznych;

■  nawiew odbywał się poziomo do 
strefy przebywania ludzi, a wyciąg 
umieszczony był pod stropem;

■  w przypadku występowania trybun 
nawiew powietrza odbywał się rów-
nież w ich obszarze; 

■  w przypadku braku możliwości 
umieszczenia elementów rozdzia-
łu powietrza nad boiskiem (miej-
scem uprawiania sportu) powietrze 
wprowadzać wzdłuż jednej ze ścian, 
a wyciąg zlokalizować przy ścianie 
przeciwległej – zapewni to przepływ 
powietrza przez całe pomieszczenie;

■  przepływ następował od obszarów 
„suchych” do obszarów „wilgot-
nych” (w przypadku basenów za-
pobiegnie to rozprzestrzenianiu 
się wilgoci znad niecki basenu do 
innych obszarów pływalni) czy też 
od obszarów czystszego powietrza 
do powietrza bardziej zanieczysz-
czonego (zapobiegnie to rozprze-
strzenianiu się zanieczyszczonego 
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powietrza po innych obszarach 
obiektu sportowego, np. do holi, 
szatni czy nad trybuny).

Kolejnym aspektem jest wybór sposo-
bu chłodzenia oraz ogrzewania obiek-
tów sportowych:
■  chłodzenie/ogrzewanie przez stru-

mień powietrza nawiewanego do po-
mieszczenia, np. wykorzystanie cen-
trali wentylacyjnej z pompą ciepła;

■  chłodzenie/ogrzewanie przez urzą-
dzenia umieszczone bezpośrednio 
w obsługiwanym pomieszczeniu, 
np. klimatyzatory, grzejniki.

Dodatkowo rozpatrując obiekty spor-
towe, należy wziąć pod uwagę fakt, iż 
w obiektach tych można wydzielić róż-
ne strefy, np. sale sportowe, zaplecze 
sanitarne (łazienki, szatnie), zaplecze 
administracyjno-socjalne pracowników, 
komunikację. Przestrzenie te mogą 

charakteryzować się różnymi wyma-
ganiami cieplnymi i wentylacyjnymi. 
W związku z powyższym chłodzenie 
i ogrzewanie mogą być tam realizowa-
ne w różny sposób, dostosowany do 
charakterystyki i potrzeb danej strefy.

Systemy instalacyjne 
Rozważając systemy instalacji kształ-
tujące warunki komfortu cieplnego, 
autorzy zalecają podejście holistycz-
ne. Błędem jest oddzielne rozpatry-
wanie instalacji ogrzewczych, wen-
tylacyjnych i chłodniczych. Specyfi ka 
obiektów sportowych sprawia, że moż-
liwa jest realizacja wszystkich funkcji: 
ogrzewania, chłodzenia i wentylacji za 
pomocą jednej wentylacji, co sprawia, 
że w znakomity sposób upraszcza się 
regulacja parametrów powietrza we-
wnętrznego.

■  Ogrzewanie

Tradycyjne obiekty sportowe (sale 
gimnastyczne, obiekty wielofunk-
cyjne) wyposażano w grzejnikowe 
systemy ogrzewania. Związane to 
było przede wszystkim z faktem, 
iż systemy wentylacyjne (wentylacji 
mechanicznej) nie były wyposażane 
w urządzenia do odzyskiwania ciepła. 
Harmonogram pracy systemów wen-
tylacyjnych uzależniony był od sposo-
bu użytkowania budynku. W obiekcie 
nieużytkowanym zwykle instalacja 
wentylacyjna była wyłączana, przez 
co nie było możliwe z jej pomocą 
utrzymywanie żądanej temperatury. 
Spowodowane to także było niewiel-
kimi możliwościami regulacji wydaj-
ności cieplnej nagrzewnic powietrza. 
System ten do dzisiaj funkcjonu-
je i jest projektowany w obiektach 
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modernizowanych, oczywiście po 
wprowadzeniu niezbędnej armatury 
regulacyjnej.
Ogrzewanie powietrzne projektowa-
ne jest w nowoczesnych obiektach 
sportowych. Ponieważ dostępne są 
wysokosprawne systemy odzyskiwa-
nia ciepła, nie ma konieczności wy-
łączania systemów wentylacyjnych, 
w czasie gdy obiekt nie funkcjonuje. 
Utrzymywana jest tzw. wentylacja 
dyżurna, mająca na celu zapewnienie 
minimalnej wymiany powietrza oraz, 
w priorytecie, wartości temperatu-
ry w obsługiwanych przestrzeniach. 
Pamiętać należy, że w niektórych 
typach obiektów (np. baseny) niedo-
puszczalne jest wyłączanie wentylacji 
ze względu na ochronę budynku przed 
zawilgoceniem.
Ogrzewanie płaszczyznowe świetnie 
się sprawdza w przypadku obiektów 
typu sale gimnastyczne czy boiska 
sportowe. Ogrzewanie podłogowe ma 
wiele zalet, do najważniejszych zali-
czyć należy znacznie lepsze warunki 
komfortu cieplnego ze względu na wyż-
szą temperaturę powierzchni (wyższa 
temperatura promieniowania prze-
gród), niższe wymagane parametry 

czynnika zasilającego, co predesty-
nuje ten system do ekologicznych, 
niskotemperaturowych źródeł cie-
pła, a także brak na sali elementów 
ogrzewania (grzejników). W przypad-
ku sal sportowych (gimnastycznych 
lub do gier zespołowych) również na-
wet argument o znaczącej dynamice 
cieplnej tego typu grzejników ma zde-
cydowanie mniejsze znaczenie, gdyż 
ze względu na zamontowaną podłogę 
punktowo-elastyczną jej pojemność 
cieplna jest znacznie mniejsza, co 
znakomicie poprawia wskaźniki dyna-
miczne tego systemu ogrzewania. 
Z kolei nie ma uzasadnienia dla za-
stosowania ogrzewania podłogowe-
go w halach basenu. Ma to związek 
z wysoką temperaturą powietrza 
w hali basenu, przez co wydajność 
takiego systemu drastycznie spada. 
Bez znaczącego przekraczania do-
puszczalnych wartości temperatury 
powierzchni podłogi nie jest możliwe 
uzupełnienie bilansu ciepła hali. Należy 
również brać pod uwagę wyższą war-
tość strumienia odparowanej wilgo-
ci, co bezpośrednio się przekłada na 
wyższe zużycie ciepła przez system 
wentylacyjny na potrzeby osuszania.

■ Chłodzenie

Chłodzenie sal sportowych odbywa 
się zwykle za pomocą tego samego 
systemu co system wentylacji. Uży-
wa się w tym celu central wentylacyj-
nych z chłodnicą wodną lub freonową 
lub też urządzeń typu rooftop – czyli 
urządzeń wentylacyjnych ze zintego-
wanym źródłem chłodu. Zastosowanie 
rozproszonych urządzeń chłodniczych 
jest zwykle znacznie utrudnione. 
■ Wentylacja

Głównym zadaniem systemu wenty-
lacji jest doprowadzenie powietrza 
zewnętrznego oraz kształtowanie 
parametrów komfortu. Zaplanowa-
nie systemu rozdziału powietrza 
w obiekcie wielkokubaturowym jest 
wymagające ze względu, po pierwsze, 
na zasięgi strumienia powietrza do-
starczanego, po drugie, ze względu 
na różne wartości temperatury stru-
mienia powietrza nawiewnego (przy 
realizacji procesu ogrzewania i chło-
dzenia) i, po trzecie, ze względu na 
różne obciążenia sali przez użytkowni-
ków. Każdorazowo przy projektowaniu 
i ocenie instalacji wentylacji rozważyć 
należy poza trybem pracy instalacji 
przy pełnym jej obciążeniu tryb pracy 

Fot. 2

Hala basenu rekreacyjnego. 
Rozdział powietrza typu dół–góra 
Źródło: archiwum autorów
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przy częściowym obciążeniu. Przy 
zmniejszaniu wydajności powietrznej 
zmniejszają się zasięgi strumienia 
powietrza, co powodować może silne 
zróżnicowanie pola temperatury obiek-
tu, a co za tym idzie niedotrzymanie 
oczekiwanych warunków komfortu 
cieplnego. 

Podsumowanie
Systemy instalacji wentylacyjno-kli-
matyzacyjnych obiektów sportowych 
charakteryzują się innymi wymaga-
niami niż typowe budynki biurowe czy 
mieszkalne. Związane jest to przede 
wszystkim z odmiennymi oczeki-
waniami ich użytkowników, a także 
znaczącymi kubaturami tych prze-
strzeni. Z tego też powodu również 
rozwiązania instalacyjne stosowane 
w tych obiektach różnią się znacznie 
od klasycznych rozwiązań stosowa-
nych w budownictwie mieszkalnym. 

Ze względu na specyfi kę wymagają 
one każdorazowo indywidualnej ana-
lizy pod kątem wyboru parametrów 
powietrza, zastosowanych rozwią-
zań instalacyjnych, a także urządzeń. 
Z najnowszych trendów panujących 
w budownictwie wynika konieczność 
stosowania rozwiązań energoosz-
czędnych, co daje się zaobserwować 
w nowo projektowanych obiektach. 
Szczególnie duże możliwości oszczęd-
ności dają obiekty basenowe – ze 
względu na znaczną energochłonność 
i konieczność precyzyjnej realizacji 
procesów obróbki powietrza.
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Pytanie do eksperta Pytanie do eksperta

Światowy kryzys energetyczny sprzyja tendencji do 
większej redukcji zużycia surowców energetycznych 
m.in. przez wdrażanie nowych technologii i kwestię 

energooszczędności produktów. Coraz większym zaintere-
sowaniem cieszą się systemy HVAC, które oferują urządze-
nia o znakomitej wydajności i wysokiej efektywności. Jednak 
nawet nowoczesne technologie stosowane w dostępnych na 
rynku systemach VRF powodują straty energii. 
Rozwiązania ograniczające straty energii to m.in. zwięk-
szenie wydajności sprężarki, podwyższenie sprawności wy-
miennika ciepła, a także aktywna kontrola poziomu czynnika 
chłodniczego oraz oleju w sprężarce. 
Przykładem urządzenia skupiającego kilka kluczowych inno-
wacji tego typu jest MULTI V IV LG. Zwiększyliśmy w nim 
wydajność sprężarki dzięki nowej technologii HIPORTM. 
Zastosowaliśmy nowy wymiennik ciepła z technologią zmien-
nych przepływów optymalizujący zarówno ilość przepływów, 
jak i ich kierunki. Wprowadziliśmy aktywną kontrolę czynni-
ka chłodniczego oraz przełomową technologię inteligentnej 

kontroli oleju, która pozwala na śledzenie jego poziomu w cza-
sie rzeczywistym. Innowacje te pozwoliły odnotować wzrost 
wskaźnika efektywności energetycznej (EER) aż o 30%.  

Jak efektywnie zwiększyć wydajność energetyczną 
systemów wentylacyjnych?

Jarosław Jóźwiak
dyrektor działu klimatyzacji 

LG Electronics Polska
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Wentylacja i klimatyzacja 
w budynkach energooszczędnych

W literaturze można znaleźć 
wiele defi nicji budynku ener-
gooszczędnego. Ogólnie 

rzecz biorąc, pomijając szczegóło-
we wartości, ideą domu energoosz-
czędnego jest racjonalna gospodarka 
energią. Powszechna wiedza o tego 
typu budynkach zakłada bardzo dobrą 
izolacyjność przegród zewnętrznych 
oraz ich szczelność. Do świadomości 
użytkowników nie dotarła, niestety, 
potrzeba dobrej wentylacji. Bardzo 
słusznie budynek energooszczędny 
wyklucza wentylację grawitacyjną, 
jako bardzo zależną od warunków ze-
wnętrznych i praktycznie pozbawioną 
jakiejkolwiek regulacji. Uzyskano przy 
okazji jeszcze jeden pozytywny efekt, 
gdyż wentylacja grawitacyjna zakła-
dała napływ powietrza zewnętrzne-
go zupełnie bez uzdatniania, czyli to, 
co za oknem. Instalacja wentylacji 
mechanicznej powinna być wpisana 
w ideę budynku energooszczędnego. 

dr inż. Jarosław Müller
Politechnika Krakowska

Zakład Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa

Zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej i okien 

ciepłochronnych, unikanie mostków termicznych oraz 

zachowanie szczelności budynku to niektóre z działań 

podejmowanych w celu zmniejszenia zużycia energii 

do ogrzania obiektów. Ograniczając zapotrzebowanie 

na energię, często niestety zapomina się o bardzo ważnej 

kwestii, jaką jest zapewnienie właściwej wentylacji.

Rys. Ι Zużycie energii w różnych typach budynków [1]

Brak zainteresowania wentylacją ilu-
struje typowy wykres, którego podob-
ne wersje można znaleźć w bardzo 
wielu publikacjach (rys.). Zagadnienia 
energii zużytej na wentylację pojawia-
ją się dopiero na poziomie budynków 
pasywnych, ale ich wielkość świadczy 
o niewłaściwym projektowaniu. 
Najprostsze obliczenia są w stanie 
udowodnić, że w niskim zapotrzebo-
waniu energii na wentylację zupełnie 

nie mieści się właściwy strumień po-
wietrza wentylacyjnego.
Przeliczając ilość energii potrzebnej 
do podgrzania minimum powietrza 
świeżego na osobę (30 m3/h) o 10 
stopni (np. od +10 do +20oC), przez 
trzy zimowe miesiące (90 dni)
(30/3600) 1,2 kg/m3 1,005 kJ/kgK
10 24 90 = 217,08 kWh
w domu o powierzchni 100 m2, otrzy-
mamy 2,2 kWh/m2rok na osobę.
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Obliczenia zakładają podgrzanie tylko 
o 10 stopni (przy zastosowaniu np. 
wymiennika gruntowego i odzysku cie-
pła) minimalnego strumienia powie-
trza tylko dla jednej osoby. 

Ogrzewanie powietrzne, 
system VAV, recyrkulacja 
Przy przegrodach zewnętrznych dobrze 
izolowanych o dużej pojemności cieplnej 
dobrym rozwiązaniem jest połączenie 
systemu ogrzewania z wentylacją, czyli 
ogrzewanie powietrzne. Na pierwszy 
rzut oka rozwiązanie takie przyniesie 
znaczące oszczędności inwestycyjne, 
gdyż zamiast dwóch instalacji w budyn-
ku będziemy mieli jedną. Jednakże ta-
kie rozwiązanie będzie korzystne tylko 
w wypadku bardzo starannego projektu 
uwzględniającego wielosezonową pracę 
instalacji oraz dokładnie przemyślanego 
systemu sterowania. Można rozważyć 
na przykład zastosowanie systemu VAV 
– wentylacja ze zmiennym strumieniem 
powietrza. Regulator strumienia powie-
trza nawiewanego musi być sterowany 
dwoma sygnałami: z czujnika CO2 oraz 
temperatury. W zimie oba czujniki będą 
miały odwrotny skutek działania: przy 
małej liczbie osób w pomieszczeniu 
czujnik CO2 będzie zmniejszał strumień 
powietrza wentylacyjnego, z drugiej 
strony mała liczba osób to zmniejszo-
ne wewnętrzne zyski ciepła, a więc 
tendencja do spadku temperatury, 

a zatem czujnik temperatury będzie 
zwiększał strumień powietrza. Można 
też podnieść temperaturę powietrza 
nawiewanego, wykorzystując nagrzew-
nicę strefową, wtedy czujnik tempera-
tury będzie sterował też nagrzewnicą. 
Zastosowanie niskotemperaturowego 
źródła ciepła do nagrzewnicy strefowej 
uniemożliwi dowolne podniesienie tem-
peratury, ponownie więc sygnał z czuj-
nika będzie żądał zwiększenia stru-
mienia powietrza. Takie analizy należy 
przeprowadzić dla każdego pomiesz-
czenia i dla wszystkich trybów pracy. 
System ogrzewania powietrzem musi 
zakładać ponadto recyrkulację powie-
trza, najlepiej lokalną.

Minimalny strumień 
powietrza świeżego  
Widząc znaczny udział powietrza wen-
tylacyjnego w całkowitym zapotrzebo-
waniu energii dla budynku, projektanci 
mają tendencję do minimalizowania 
strumienia powietrza zewnętrznego. 
Wykorzystuje się współczynniki jed-
noczesności (np. 0,7) albo minimalny 
strumień (w mieszkaniach 20 m3/h na  
osobę) z rozporządzenia [2]. Norma 
PN-EN 13779 [3] pokazuje, że ten 
strumień powietrza zapewnia dopie-
ro czwartą klasę jakości powietrza 
wewnętrznego (tab.). Bardzo dobrym 
znakiem jest fakt, że wielu inwestorów 
decyduje się na znacznie zwiększony 

strumień powietrza zewnętrznego 
przypadającego na osobę (czasem na-
wet do 40 m3/h), godząc się z większy-
mi kosztami eksploatacyjnymi.
Tymczasem optymalnym rozwiązaniem 
będzie zmienny strumień powietrza 
nawiewanego, precyzyjnie sterowany.

Chłodzenie, wietrzenie  
Budynki energooszczędne są projekto-
wane z myślą o jak najniższych stra-
tach ciepła w zimie, czyli na przykład 
małe przeszklenia od strony północnej. 
Jednocześnie wykorzystywane są zyski 
ciepła od promieniowania słonecznego, 
czyli duże przeszklenia od strony po-
łudniowej. Taki układ okien jest bardzo 
korzystny w zimie, natomiast w lecie 
prowadzi do przegrzewania pomiesz-
czeń. Należy zastanowić się nad za-
stosowaniem osłon nad oknem, które 
spowodują jego zacienienie, gdy słońce 
jest wysoko (w lecie), a nie zasłonią 
okna w zimie. Wprowadzenie wydajnej 
instalacji chłodniczej do poprawy wa-
runków komfortu w lecie zdecydowanie 
zmniejsza szansę budynku na osiągnię-
cie magicznej piętnastki (zapotrze-
bowania na energię poniżej 15 kWh/
m2rok). Kilka niepublikowanych jeszcze 
analiz autora potwierdza tę tendencję. 
Przykładem może być szkoła pasyw-
na, która uzyskała certyfi kat budyn-
ku pasywnego m.in. dzięki granicznej 
minimalizacji strumienia powietrza 

Tab. Ι  Wartości strumienia powietrza zewnętrznego przypadający na osobę wg PN-EN 13779

Kategoria Jednostka

Strumień objętości powietrza zewnętrznego przypadający na osobę

Pomieszczenia z zakazem palenia Pomieszczenia bez zakazu palenia

Typowy zakres
Wartość 

standardowa
Typowy zakres

Wartość 
standardowa

IDA 1 (WEW 1)
m3/(h osoba) > 54 72 > 108 144
1 s-1 (osoba)-1 > 15 20 > 30 40

IDA 2 (WEW 2)
m3/(h osoba) 36–54 45 72–108 90
1 s-1 (osoba)-1 10–15 12,5 20–30 25

IDA 3 (WEW 3)
m3/(h osoba) 22–36 29 43–72 58
1 s-1 (osoba)-1 6–10 8 12–20 16

IDA 4 (WEW 4)
m3/(h osoba) < 22 18 < 43 36
1 s-1 (osoba)-1 < 6 5 < 12 10
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świeżego. Problemy pojawiły się przy 
dość ciepłym wrześniu 2012 r., kiedy 
to szkoła niesłychanie „cierpiała” z po-
wodu przegrzania pomieszczeń, ponie-
waż strumień powietrza nie był w sta-
nie usunąć zysków ciepła, gdyż nie 
taka była jego projektowana funkcja. 
Gdyby zaprojektować system chłodze-
nia oparty na przykład na rewersyjnym 
działaniu pompy ciepła, która byłaby 
źródłem ciepła, wskaźniki energetyczne 
znacznie by wzrosły, natomiast popra-
wiłby się komfort. Symulowane roczne 
zapotrzebowanie energii z uwzględnie-
niem instalacji chłodzenia powietrza 
wynosi 25,2 kWh/m2rok.
W innym przypadku budynek, który 
uzyskał certyfi kat budynku pasywne-
go, poddany został dokładnym oblicze-
niom, lecz tym razem zgodnie z Pol-
ską Normą PN-EN 12831. Wartość 
obliczona wyniosła 20 kWh/m2sezon. 
W tym miejscu nasuwa się kolejna re-
fl eksja – nie należy unikać otwieranych 
okien. Jest to rozwiązanie droższe od 
hermetycznych przeszkleń, ale wietrze-
nie jest rodzajem wentylacji naturalnej 
(innym niż grawitacyjna), która może 
bardzo korzystnie wpływać na odczu-
cie komfortu. Utarło się zestawienie 
klimatyzacja równa się brak otwierania 
okien. Nie jest to dobre. Oczywiście 
otwieranie okien przy zdecydowanie 
niekorzystnych warunkach zewnętrz-
nych będzie błędem, ale wietrzenie wie-
czornym chłodnym powietrzem może 
być dużo skuteczniejsze (i na pewno 
tańsze) niż free-cooling mechaniczny.

Regulacja, sterowanie  
Budynki energooszczędne są obiekta-
mi bardzo trudnymi z punktu widzenia 
strategii sterowania. Większość in-
stalacji projektowanych w tego typu 
budynkach jest bardziej lub mniej skom-
plikowanymi kopiami znanych rozwią-
zań. Natomiast system sterowania 
tymi instalacjami jest dziedziną, w któ-
rej wielu projektantów stawia dopiero 

pierwsze kroki. Zalecane jest bardzo 
szczegółowe analizowanie praktycznie 
każdego pomieszczenia we wszystkich 
możliwych trybach pracy całorocznej, 
które należy zamieścić w obszernych 
wytycznych automatyki i sterowania. 
Konieczna jest bardzo ścisła współpra-
ca z producentami urządzeń, aby po-
znać i dopasować do nowych potrzeb 
możliwości poszczególnych elementów. 
Z doświadczenia mogę powiedzieć, że 
mało która standardowa automatyka, 
na przykład centrali wentylacyjnej, jest 
w stanie sprostać wymaganiom budyn-
ku energooszczędnego. Ponadto nie da 
się optymalnie zarządzać energią ta-
kiego budynku bez systemu zarządza-
nia budynkiem BMS zbierającego dane 
ze wszystkich ważnych pomieszczeń. 
System ten powinien być nadrzędny 
w stosunku do sterowników poszcze-
gólnych urządzeń.

Wskaźniki energetyczne 
kontra certyfi katy
Znacznie lepszym, bo szerszym spo-
sobem na ocenę budynku są certy-
fi katy, tzw. eko, do których zalicza 
się LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design), czyli prymat 
w projektowaniu energetycznym i śro-
dowiskowym. Projektowanie budynku, 
dla którego chcemy uzyskać certyfi -
kat LEED, to już poważne przedsię-
wzięcie, którego początki sięgają de-
cyzji o zakupie działki. Nie wchodząc 
w szczegóły certyfi kacji, chciałbym 
krótko skupić się na aspektach zwią-
zanych z oceną instalacji wentylacji. 
Otóż aby przystąpić do procedury 
certyfi kacji, należy spełnić tzw. wa-
runki konieczne, którymi są:
■  wentylacja zależna od potrzeb dla 

powierzchni pomieszczenia powy-
żej 50 m2 i dla liczby osób powyżej 
40/100 m2,

■  zapewnienie odpowiedniego stru-
mienia powietrza świeżego wg nor-
my ASHRAE 62.1.

Sprawiliśmy, że nasze wentylatory odśrodko-
we przeznaczone do systemów klimatyzacji 
i wentylacji są jeszcze węższe, lepsze oraz 
wydajniejsze. Technologia napędu GreenTech 
EC, wysokowydajne układy elektroniczne do 
12 kW oraz inteligentna aerodynamika two-
rzą całość w postaci niezwykle kompaktowej 
konstrukcji przeznaczonej do instalacji w po-
ziomie i pionie w rozmiarach 400-900 mm. 
To nie tylko oszczędność miejsca, lecz także 
proste podłączenie dzięki technologii „plug 
& play”. Jedynym wysokim parametrem na-
szych wentylatorów jest ich wydajność: do 
25 000 m3/h przy 100 Pa. Więcej informacji 
na temat systemów klimatyzacji i wentylacji 
EC pod adresem www.ebmpapst.pl

ebm-papst Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel. 22 675 78 19, fax 22 676 95 87
www.ebmpapst.pl, office@ebmpapst.pl

Systemy 

klimatyzacji 

i wentylacji 

z technologią EC 

przewyższają 

standardy
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Następny dodatek – marzec 2014

Następnie należy zastanowić się nad 
warunkami, które należy spełnić, aby 
uzyskać jak największą liczbę punktów.
Warunki punktowane:
■  monitoring CO2 dla liczby osób po-

wyżej 25/100 m2;
■  zapewnienie odpowiedniego stru-

mienia powietrza świeżego na 
poziomie o 30% powyżej wyma-
gań podanych w ASHRAE 62.1, 
monitoring strumienia powietrza 
świeżego;

■  zapewnienie indywidualnej kontroli 
warunków komfortu dla przynajmniej 
50% użytkowników;

■  spełnienie warunków komfortu 
stosownie do ubioru i aktywności 
fi zycznej.

Jak wyraźnie widać z powyższego ze-
stawienia, rozbudowany system mo-
nitoringu, indywidualne sterowanie 

oraz zwiększony strumień powietrza 
świeżego to warunki przynoszące 
cenne punkty w certyfi kacie.

Podsumowanie  
Uzyskanie certyfi katu budynku pa-
sywnego nie gwarantuje wykonania 
dobrego budynku. Sztywne dążenie do 
uzyskania określonego zużycia energii 
prowadzi do projektowania karykatur 
budynków, które poza certyfi katem 
mogą nie zapewniać użytkownikowi 
minimum komfortu przez cały rok. 
Chwalebne jest dążenie do zminima-
lizowania zbędnych strat, ale nale-
ży zachować rozsądek w dążeniu do 
tego celu.
Niemożliwe jest uzyskanie dobrego 
standardu budynku przy zminimali-
zowanych kosztach inwestycyjnych, 
szczególnie tych przeznaczonych na 

projekt oraz na system automatycz-
nej regulacji.
Konieczne jest szersze spojrzenie 
na budynek, nie tylko z poziomu licz-
nika energii, ale również przynajmniej 
z uwzględnieniem dobrych warunków 
komfortu użytkowników.
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