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ZMIENNOŚĆ STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 

A JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIACH 

BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO 

Streszczenie 
Inżynieria środowiska poświęca wiele uwagi jakości powietrza zewnętrznego. Ponieważ większość 

czasu człowiek spędza w pomieszczeniach, równie istotna jest jakość powietrza wewnętrznego.  
W przeważającej większości pomieszczeń budownictwa mieszkalnego wymiana powietrza realizowana 

jest za pomocą wentylacji naturalnej (grawitacyjnej). Intensywność wymiany powietrza jest wypadkową 
wielu jednocześnie oddziałujących parametrów mających charakter sił napędowych oraz zakłóceń. 
Jednym z nich są zanieczyszczenia powietrza wentylacyjnego. Zanieczyszczenia powstające wewnątrz 
pomieszczeń, ich źródła i charakter oddziaływania zostały w przeważającej większości dość dobrze 
opisane i rozeznane, natomiast dużym i ciągle niedocenianym problemem dla funkcjonowania wentylacji 
w pomieszczeniach budownictwa mieszkalnego są zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego. Zakła-
danie, że w przypadku wentylacji naturalnej strumień powietrza wentylacyjnego dopływającego do 
pomieszczeń to powietrze „świeże” jest dużym uproszczeniem. Zbadanie wpływu tych nie branych dotąd 
pod uwagę zmiennych wartości oraz oszacowanie wielkości ich zmian może w znaczący sposób wpłynąć 
na stan naszej wiedzy o jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i sposobach jej poprawy 
dla ochrony zdrowia użytkowników. 

Variability of concentration of external pollutants and quality of air in the rooms 

of dwelling houses 

Abstract 
The quality of outside air is a great concern of environmental engineering. As the man passes most  

of his time in the rooms, of comparable importance is also the quality of internal atmosphere. In most 
rooms of dwelling houses, the exchange of air is realised by means of natural (gravitational) ventilation. 
The intensity of air exchange is a resultant of many simultaneously influencing parameters having  

a character of driving forces and disturbance. One of them are the pollutants of atmospheric air. The 
pollutants originating inside the rooms, their sources and character of influence have been, in most cases, 
fairly adequately described and recognised while a big and still underestimated problem for functioning 
of ventilation  in the rooms of dwelling houses are the pollutants of  the external atmosphere. The 
assumption that in the case of natural ventilation the stream of ventilation air flowing into the rooms is the 
stream of “fresh” air is a big simplifications. Investigating the influence of those, not considered so far, 
variables and evaluating the size of their changes can significantly influence the level of our knowledge 
about the quality of air inside the dwelling rooms, and about the methods of its improvement in favour  

of protection of health of inhabitants. 

 

 
 

                                                        
* Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie w Głównym Instytucie Górnictwa w Ka-

towicach. 
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We współczesnych społeczeństwach przeważająca większość ludzi spędza oko-

ło 
2
/3 życia w pomieszczeniach zamkniętych, tj. w budynkach mieszkalnych, 

pomieszczeniach przeznaczonych do pracy i nauki, obiektach handlowych i innych, 
które chronią użytkowników przed bezpośrednim wpływem zmiennych zewnętrz-

nych warunków klimatycznych, ale także powinny zapewniać poczucie komfortu 

przebywania w nich. Aby zapewnić użytkownikom warunki i poczucie komfortu 
przebywania w pomieszczeniu muszą być stworzone odpowiednie warunki 

mikroklimatu, można powiedzieć zatem, że dobre samopoczucie użytkowników 

warunkuje właściwy mikroklimat pomieszczenia IAQ (ang. Indoor Air Quality).  

Z tego względu projektowanie i instalacja systemów wentylacyjnych w budynkach 
jest koniecznością. 

Wentylacja – według amerykańskiego stowarzyszenia inżynierów wentylacji 

ASVE (American Society of Ventilation Engineers) – jest definiowana jako proces 
zorganizowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu  w celu jego odświeżenia, 

przy jednoczesnym usunięciu na zewnątrz zanieczyszczeń powstałych w pomiesz-

czeniu. Podstawowym zadaniem systemu wentylacyjnego jest zatem zapewnienie  

i dostarczenie do pomieszczenia (lub budynku) wymaganej ilości powietrza 
wentylacyjnego. 

Dominujący wpływ na jakość powietrza wewnątrz budynku mają powstające  

w pomieszczeniach wentylowanych zanieczyszczenia, głównym ich źródłem  
są użytkownicy przebywający w pomieszczeniach, gdyż powodują zmiany 

parametrów powietrza ze względu na wydzielane zbędne ciepło i wilgoć, które  

są uważane za zanieczyszczenia. Duży wpływ na stan jakości powietrza we-
wnętrznego mają również emitowane w pomieszczeniu inne zanieczyszczenia  

(nie pochodzące od ludzi), często toksyczne i występujące w dużych stężeniach. 

Niekiedy jednak nawet stosunkowo mała koncentracja tych zanieczyszczeń  

ma negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka przebywającego  
w pomieszczeniu wentylowanym. Znaczącymi źródłami zanieczyszczeń w bu-

dynkach są urządzenia i maszyny użytkowane w odpowiednich pomieszczeniach, 

na przykład drukarki i kserokopiarki w pomieszczeniach biurowych, a według 
ostatnich badań (Fanger, Lauridsen, Bluyssen, Clausen 1988; Clausen, de Oliveira 

Fermandes, Fanger 1996) także materiały budowlane, elementy wyposażenia 

wnętrz oraz instalacja wentylacyjna lub klimatyzacyjna. Ponadto, istotnym 
źródłem bardzo dużej liczby lotnych substancji szkodliwych dla zdrowia jest dym 

papierosowy. Schemat rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w pomieszczeniach 

przedstawiono na rysunku 1. 

Odrębną grupę stanowią zanieczyszczenia wprowadzane do pomieszczenia wraz  
z powietrzem zewnętrznym, przy czym za zanieczyszczenie powietrza uważa się 

każdy składnik powietrza, który powoduje odstępstwa od klasycznego składu 

powietrza atmosferycznego. Do zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego zalicza 
się więc związki zawarte w spalinach, pyłki roślin, parę wodną, ale także jego 

naturalne składniki (O2, N2, CO2), jeżeli ich udział w powietrzu zewnętrznym jest 

różny od określonego dla  klasycznego składu powietrza. 
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Rys. 1. Schemat rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w pomieszczeniach: V – kubatura (pomieszczenia, budynku) 

[m3], C – stężenie zanieczyszczeń w pomieszczeniu [kg/m3], mz – strumień zanieczyszczeń [kg/s], V1 – natężenie 
przepływu powietrza nawiewanego [m3/s], C1 – stężenie zanieczyszczeń w powietrzu nawiewanym [kg/m3],  

V2 – natężenie przepływu powietrza wywiewanego [m3/s], C2 – stężenie zanieczyszczeń w powietrzu wywiewanym 
[kg/m3] 

Fig. 1. Scheme of propagation of pollutants in the rooms: V – cubature (of room, building) [m3], C – concentration  
of pollutants in the room [kg/m3], mz – stream of pollutants [kg/s], V1 – flow intensity of inflowing air [m3/s],  
C1 – concentration of pollutants in the inflowing air [kg/m3], V2 – intensity of outflowing air [m3/s], C2 – concentration of 
pollutants in the outflowing air [kg/m3] 

Powietrze atmosferyczne jest mieszaniną azotu i tlenu. Azot stanowi 78%, a tlen 

21% objętości powietrza. W pozostałym 1% mieszczą się dwutlenek węgla, para 

wodna, argon i inne gazy. Najważniejszym składnikiem powietrza jest tlen. Zmniej-

szenie jego ilości z 21 do 16%, nie powoduje odczuwalnego pogorszenia samopoczu-
cia. Azot w normalnych warunkach jest obojętny dla organizmu ludzkiego, gdyż nie 

bierze udziału w procesach biologicznych człowieka. Zawartość dwutlenku węgla  

w pomieszczeniach, w których przebywa człowiek jest większa niż w powietrzu 
atmosferycznym. Spowodowane jest to tym, że wydychane przez ludzi powietrze 

zawiera około 4% tego gazu. Wzrost zawartości dwutlenku węgla do 2,5% nie 

wpływa szkodliwie na zdrowie. Przy większym stężeniu występują bóle głowy, szum 
w uszach, przyspieszona akcja serca. Wzrost zawartości dwutlenku węgla do 18% jest 

niebezpieczny dla życia. Najwyższe dopuszczalne wartości stężeń wybranych 

zanieczyszczeń przedstawiono w tablicy 1. 

Na co dzień więc ludzie są narażeni w budynkach na takie zanieczyszczenia, jak: 
kurz, pyłki roślin, zarodniki grzybów i pleśni, zanieczyszczenia chemiczne wydzielane 

przez materiały budowlane i wyposażenie wnętrz. Ponadto, wiele niebezpiecznych dla 

życia szkodliwych substancji nie jest wyczuwanych przez człowieka. Są one bezwon-
ne lub bezbarwne, objawy ich szkodliwego działania na organizm mogą być mylące,  

a niektóre spowodowane nimi choroby mogą się ujawnić po wielu latach. 

Do podstawowych źródeł emisji zanieczyszczeń w pomieszczeniach mieszkal-

nych należą: 

 zbędne ciepło, zapachy, dwutlenek węgla (CO2) oraz para wodna wytwarzana 

przez samych mieszkańców, 

 wydzielanie się pary wodnej podczas gotowania, mycia się i sprzątania, 
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 dym tytoniowy, 

 wydzielanie się spalin podczas różnych procesów spalania,  

 chemikalia domowe (środki czystości i środki piorące, spraye, kosmetyki), 

 parowanie rozpuszczalników w klejach, farbach, lakierach, meblach, dywanach  

i tekstyliach, 

 kurz z tekstyliów i wyposażenia domowego, 

 roztocza i zarodniki (pleśni, grzybów). 

Tablica 1. Najwyższe dopuszczalne stężenia par i gazów w powietrzu 

Substancja Dopuszczalne stężenie, g/m3 

Amoniak 
Benzyna 
Chlor 
Cyjanki 
Dwutlenek siarki 
Fluor 
Jod 
Kwas azotowy 
Kwas siarkowy 
Nikotyna 
Ołów 
Rtęć 
Tlenek węgla 

0,02 
0,3 
0,001 
0,0003 
0,02 
0,00005 
0,001 
0,01 
0,001 
0,0005 
0,00005 
0,00001 
0,1 

 

Ze względu na wyżej wymienione zagrożenia zanieczyszczenia powietrza w po-
mieszczeniach zamkniętych, niestosowanie wentylacji, lub nieodpowiednia i nie-

skuteczna wentylacja mogą prowadzić do powstawania u użytkowników symptomów 

chorobowych dotychczas nieznanych, takich jak: bóle i zawroty głowy, osłabienie  
i ogólne wyczerpanie, nieregularne bicie serca, podrażnienie śluzówek oczu, nosa  

i gardła, określanych wspólnym mianem „syndromu budynku chorego” (ang. Sick 

Building Syndrome). 
Wymagania dotyczące wykonania instalacji wentylacji w budownictwie mieszka-

niowym reguluje norma PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach 

mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – wymagania. 

Standardowym przykładem instalacji wentylacyjnych stosowanych powszechnie 
w  budownictwie mieszkaniowym jest tzw. wentylacja grawitacyjna (naturalna), 

odbywająca się dzięki różnicy temperatury (a w rzeczywistości w wyniku różnicy 

gęstości) powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Schemat prawidłowego funkcjo-
nowania wentylacji naturalnej w budownictwie mieszkaniowym przedstawiono na 

rysunku 2. Wymagane strumienie powietrza, w zależności od przeznaczenia pomiesz-

czeń, zgodnie z tą normą, są następujące: 

 kuchnia z kuchenką gazową – 70 m
3
/h, 

 kuchnia z kuchenką elektryczną – 50 m
3
/h, 

 łazienka – 50 m
3
/h, 

 toaleta – 30 m
3
/h, 

 pokój mieszkalny – 30 m
3
/h, 
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 pomieszczenie pomocnicze (bez okna) – 15 m
3
/h, 

 przedsionek – 15 m
3
/h. 

Strumienie mogą być też określone na podstawie „liczby wymian” powietrza. 

Jedna „wymiana” odpowiada objętości pomieszczenia, która musi być wymieniona  

w ciągu godziny. Wymagania dotyczące budynków wielorodzinnych są następujące: 

 piwnica lokatorska – 0,3 wymiany na godzinę, 

 pralnia – 2,0 wymiany na godzinę, 

 suszarnia – 1,0 wymiana na godzinę, 

 klatka schodowa – 0,4–0,6 wymiany na godzinę. 

W budynkach użyteczności publicznej strumień powietrza zależy od ilości prze-

bywających w nich osób i powinien wynosić: 

 20 m
3
/h dla każdej przebywającej osoby, 

 30 m
3
/h dla każdej przebywającej osoby, jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu, 

 15 m
3
/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola). 

W budynkach nie wyższych niż dziewięć kondygnacji można stosować wenty-
lację naturalną lub mechaniczną. Dla budynków wyższych konieczna jest 

wentylacja mechaniczna, najlepiej nawiewno-wywiewna, w przypadku której 

zarówno usuwanie, jak i dostarczanie powietrza jest wymuszane przez urządzenia 

wentylacyjne. Pokoje mieszkalne muszą mieć zapewniony odpływ powietrza przez 
tzw. otwory wyrównawcze. Rolę tych otworów pełnią otwory w górnej części 

drzwi, szczeliny między krawędzią drzwi a sufitem lub ewentualnie między 

krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój powierzchni wyrównawczych musi wynosić 
co najmniej 80 cm

2
. Warunki te nie muszą być spełnione, jeśli w ramie okiennej 

jest zainstalowany nawiewnik, umożliwiający wymianę po-wietrza między 

pomieszczeniem a środowiskiem zewnętrznym. Jeśli w mieszkaniu znajdują się 
urządzenia wymagające grawitacyjnego odprowadzenia spalin (paleniska, 

kominki, podgrzewacze gazowe), wymagają one wentylacji naturalnej lub 

nawiewno-wyciągowej. 

Łazienki, toalety, kuchnie i pomieszczenia pomocnicze bez okien muszą być 
zaopatrzone w piony wentylacyjne z kratką wywiewną. Pion wentylacyjny musi mieć 

minimalną średnicę 14 cm i gwarantować odpływ zanieczyszczonego powietrza (jest 

wyprowadzane ponad dach). Powietrze dopływające dociera do tych pomieszczeń 
przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny między dolną krawędzią 

drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 

200 cm
2
. Dodatkowej wentylacji wymaga kanalizacja sanitarna. Każdy pion kanaliza-

cyjny musi być wyprowadzony na dach (0,5 m ponad powierzchnię dachu) i zakoń-

czony rurą wywiewną. 

Pomieszczenia gospodarcze, takie jak pralnie, suszarnie, wymagają osobnego 

pionu wentylacyjnego. Nie można łączyć tych pionów i pionów obsługujących 
mieszkania. W piwnicy często znajduje się węzeł cieplny lub kotłownia (na paliwa 

stałe lub gazowe). Kotłownia musi mieć system wentylacji nawiewno-wywiewnej, nie 

można stosować mechanicznej wentylacji wyciągowej. 
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Rys. 2. Schemat prawidłowego funkcjonowania wentylacji w budownictwie mieszkalnym 

Fig. 2. Scheme of correct functioning of ventilation in dwelling houses 

Wobec przedstawionych niebezpieczeństw dostarczenie odpowiedniej ilości po-

wietrza wentylacyjnego jest wymaganiem podstawowym, wobec którego nawet 
postulat oszczędności energii w wentylacji i klimatyzacji, wymuszający konieczność 
zmniejszania ilości powietrza wentylacyjnego, nie może odbywać się kosztem 

zdrowia użytkowników pomieszczeń. Priorytetem, w przypadku zastosowania  
w budynku systemu wentylacji powinno być dostarczenie takiej ilości powietrza 
wentylacyjnego, która zapewni pożądaną jakość powietrza w budynku. 

Ocena wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka stała się w ostat-
nich latach przedmiotem intensywnych interdyscyplinarnych badań naukowych. 
Wyniki wielu badań bezdyskusyjnie wykazują, że w umiarkowanej strefie klimatycz-

nej przeważający udział w ogólnym poziomie zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego na 
skutek zanieczyszczeń powietrza, przypada na ekspozycję związaną z przebywaniem 
ludzi w budynkach. Pogląd ten znalazł formalne potwierdzenie w rezolucji Światowej 
Organizacji Zdrowia WHO, która uznała jakość powietrza wewnętrznego za istotny 

czynnik wpływający na zdrowie całej populacji. 
Z uwagi na trudności metodologiczne wykonywania pomiarów wymiany i prze-

pływów powietrza najczęściej stosuje się metody, w których wykorzystuje się modele 
matematyczne budynku i procesów w nim zachodzących. 

W teorii modelowania, do opisania zachodzących w rzeczywistości procesów, zasto-

sowano pojęcie systemu. Istnieje bardzo wiele definicji systemu, jednakże jak podaje 
Zawada za Gutermannem (Zawada 1993) niezależnie od dziedziny badawczej i modelo-

wanych zagadnień, wszystkie definicje odwołują się do czterech podstawowych cech: 
 wyodrębnienia systemu z otoczenia, 
 budowy systemu z elementów, 
 funkcji spełnianej przez system, 
 ograniczonej zmienności w czasie. 
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System poddany analizie symulacyjnej może zatem być definiowany jako zbiór 

elementów, na przykład ludzi, urządzeń, elementów budowlanych, budynków, 

tworzący funkcjonalną całość wyodrębnioną z otoczenia, na którą otoczenie oddziału-
je za pomocą wielkości wejściowych, i która zwrotnie oddziałuje na otoczenie przez 

sygnały wyjściowe. W praktyce to co jest postrzegane jako system jest uzależnione od 

celów prowadzonych badań. Zbiór obiektów, jakie tworzą pewien system, może być 
jedynie podsystemem podczas badania jakiegoś większego systemu. W związku  

z powyższym należy pamiętać, że definicja badanego systemu zależy od założeń 

prowadzonych badań i opisuje dany system, uwzględniając tylko pewien szczególny 

punkt widzenia. 
Ze względu na proces migracji zanieczyszczeń w budynkach jako system może 

być zdefiniowany kompletny obiekt budowlany wraz z wszelkimi instalacjami, 

wyposażeniem oraz użytkownikami. Wydzielenie systemu stanowi obudowa budynku, 
która wyznacza granice modelowanej przestrzeni. Poszczególne pomieszczenia, 

instalacje ogrzewania czy układy wentylacyjne stanowią łatwo dające się wyodrębnić 

elementy systemu, spełniając tym samym drugą cechę przytoczonej na wstępie 

charakterystyki systemu. Z uwagi na proces migracji zanieczyszczeń budynek oraz 
jego wyposażenie powinny zapewniać odpowiedni poziom jakości powietrza  

w pomieszczeniach, wpływając na zdrowie ludzkie, komfort, produktywność czy 

jakość produkcji, co stanowi wyraźne sprecyzowanie funkcji spełnianej przez system. 
Budynek, podobnie jak jego elementy składowe, mając określoną charakterystykę 

cieplno-przepływową, mogącą się zmieniać w czasie jedynie w określonym zakresie, 

spełnia także cechę ograniczonej zmienności systemu w czasie (Sowa 1995). Schemat 
blokowy budynku jako systemu dla matematycznego modelowania procesu migracji 

zanieczyszczeń powietrza przedstawiono na rysunku 3. 

Do oceny wielkości zagrożeń coraz powszechniej jest wykorzystywana teoria 

analizy ryzyka. Metoda ta wymaga jednak znajomości rozkładów prawdopodobień-
stwa występowania zagrożeń. Tymczasem, w odniesieniu do budynków modelowe 

ujęcie problemu, umożliwiające określanie funkcji gęstości prawdopodobieństwa 

występowania określonych wartości stężeń zanieczyszczeń powietrza jest bardzo 
trudne. Stosowane obecnie bardziej powszechnie deterministyczne modele wielostre-

fowe, ze względu na duży margines niepewności w zakresie oceny warunków emisji 

zanieczyszczeń, zachowań użytkowników itp. oraz stochastyczny charakter zmienno-
ści czynników decydujących o wymianie powietrza i imisji zanieczyszczeń, nie mogą 

być uznane za zadowalająco opisujące rzeczywistość. 

W literaturze można już znaleźć opracowania dotyczące modeli matematycznych 

procesów migracji zanieczyszczeń powietrza w budynkach (Sowa 1995; Nantka 1990; 
Nantka 1993), które w różnym stopniu spełniają wymagania stawiane przez procedury 

analizy ryzyka, tj. oszacowanie stężeń zanieczyszczeń w postaci rozkładu gęstości 

prawdopodobieństwa lub dystrybuanty rozkładu, podobnie jak istnieje wiele narzędzi 
badawczych (programy komputerowe) przeznaczonych do analiz przepływów 

powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach i budynkach oraz przenoszonych przez 

nie zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego. Jednak w opracowanych dotychczas 

modelach matematycznych, w których uwzględniono trudności związane z precyzyj-
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nym ustalaniem wielu danych wejściowych oraz zmienność procesu migracji  

i rozcieńczania zanieczyszczeń, wynikającą z losowego charakteru wielu czynników 
zakłócających, przyjęto pewne wielkości wejściowe na stałym (w sposób ciągły lub 
punktowy) poziomie, bez uwzględnienia ich zmian. Do podstawowych wad należy 

przyjmowanie stałych (punktowych) wartości stężeń zanieczyszczeń powietrza  
w otoczeniu zewnętrznym. Pomijanie oczywistych ich zmian (np. w wyniku wpływu 
inwersji temperatury powietrza zewnętrznego lub działania wiatru) stanowi o trudnych 
do oszacowania błędach przy ocenie niezbędnej ilości powietrza wentylacyjnego do 
poprawy, a w konsekwencji uzyskania zadowalającej jakości powietrza w pomiesz-

czeniach. 
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Rys. 3. Schemat blokowy budynku jako systemu dla potrzeb modelowania matematycznego procesu migracji 
zanieczyszczeń powietrza w budynkach 

Fig. 3. Block diagram of the building as a system for the need of mathematical modelling of the process  
of migration of air pollutants in the buildings 
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Opisane wyżej analizy można przeprowadzić za pomocą jednego z programów 

komputerowych, służących do modelowania przepływów powietrza w pomieszcze-

niach. Najbardziej adekwatnym wydaje się być niekomercyjny program komputerowy 
Contam, firmowany przez amerykański National Insitute of Standards and Technology 

(NIST). Przy wyborze programu kierowano się przede wszystkim rangą instytucji, 

dostępnością oprogramowania oraz faktem, że obliczenia i symulacje komputerowe 
zostały w fazach testowych weryfikowane przez NIST, przez równoczesne badania 

wykonywane metodą znaczników gazowych. 

ContamW jest programem komputerowym pozwalającym na wykonywanie analiz 

wentylacji i jakości powietrza wewnątrz budynku z możliwością podziału wielostre-
fowego. Umożliwia on określenie: 

 przepływów powietrza powstałych w wyniku infiltracji, eksfiltracji, przepływów 

powietrza między pomieszczeniami wewnątrz budynku, działania systemów wen-

tylacji mechanicznej, ciśnień (wywoływanych przez wiatr) na ściany zewnętrzne 
budynku, 

 stężeń zanieczyszczeń powstałych w procesach dyspersji zanieczyszczeń transpor-

towanych przez elementy przepływowe, w procesach przemian chemicznych, 

procesach adsorpcji i desorpcji materiałów budowlanych oraz w wyniku wydziele-
nia przez sztuczne źródła zanieczyszczeń, 

 ekspozycji osobistej, w celu przewidywania wydzielanych przez użytkowników 

pomieszczeń zanieczyszczeń w celu oszacowania jakości powietrza. 

Program może być również użyteczny w zastosowaniach inżynierskich, gdyż jest 

pomocny przy obliczaniu przepływów powietrza przez przegrody oraz ilości wymian 
powietrza w pomieszczeniach. Przewidywanie stężeń zanieczyszczeń może być 

przydatne do określenia jakości powietrza w obiekcie już w fazie konstrukcyjnej, 

przed oddaniem budynku do użytkowania. Pozwala na analizowanie wpływów 
zaprojektowanego rodzaju instalacji wentylacji oraz zastosowanych materiałów na 

jakość powietrza wewnętrznego. Przewidywane stężenia zanieczyszczeń mogą 

również być oszacowane na podstawie profilu przebywania użytkowników pomiesz-

czeń w budynku. Stężenie zanieczyszczeń w pomieszczeniu może być konfrontowane 
z różnymi wariantami wentylacji i intensywnością wydzielania tych zanieczyszczeń 

przez źródła. 

Za wyborem programu ContamW jako wzorcowego deterministycznego modelu 
migracji zanieczyszczeń przemawiają: 

 analiza dostępnych informacji na temat pakietu, w tym instrukcji obsługi, 

wskazująca na jego kompleksowy charakter, duże możliwości obliczeniowe i oraz 

przyjazną formę obsługi, 

 wskazanie, że pakiet tworzono przede wszystkim do analizy migracji zanieczyszczeń 

w budynkach, nie traktując tego zagadnienia jako uzupełnienia analiz przepływów 

powietrza, co spowodowało bogate rozbudowanie opcji modelowania źródeł emisji 

zanieczyszczeń, zachodzących między nimi interakcji i ich ewentualnego zaniku, 

 fakt wielokrotnej weryfikacji pakietu na podstawie badań w warunkach laborato-

ryjnych (np. metodą znaczników gazowych) oraz rzeczywistych, 
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 systematyczne modyfikacje i ulepszanie pakietu przez twórców oprogramowania, 

uwzględniające zarówno nowe osiągnięcia modelowania układów sieciowych, jak  

i przystosowujące pakiet do nieustannie zwiększających się mocy obliczeniowych 

stosowanych komputerów osobistych, 

 ranga instytucji opracowującej pakiet (United States National Institute of Standards 

and Technology). 

Reasumując, o ile zanieczyszczenia powietrza powstające wewnątrz pomieszczeń, 

ich źródła i charakter oddziaływania zostały w przeważającej większości dość dobrze 
opisane i rozeznane, ciągle dużym problemem, dotychczas niedocenianym, są 

zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego. Zakładanie, że w przypadku wentylacji 
naturalnej, która ciągle jest podstawowym sposobem wymiany powietrza w budow-

nictwie mieszkaniowym, strumień powietrza wentylacyjnego dopływającego do 
pomieszczeń to powietrze „świeże”, jest dużym uproszczeniem. Jednakże nawet 
przyjęcie – na podstawie danych klimatycznych – pewnych wstępnych obciążeń 
powietrza zewnętrznego zanieczyszczeniami, nie rozwiązuje problemu, gdyż 
przewiduje się, ze zmiany stężeń tych zanieczyszczeń są tak duże (w skali doby, 
miesiąca, roku), że mogą w znaczący sposób wpływać na błędy w przewidywaniu 

jakości powietrza w pomieszczeniach. Dlatego celowe wydaje się zbadanie wpływu 
tych niebranych dotąd pod uwagę zmiennych wartości, oszacowanie wielkości ich 
zmian i określenia na ich podstawie jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych dla ochrony zdrowia ich użytkowników. 
 

Literatura 
1. Clausen G., de Oliveira Fermandes E., Fanger P.O. (1996): European data base on indoor 

air pollution sources in buildings. Indoor Air ’96, Nagoya. 
2. Fanger P.O., Lauridsen J., Bluyssen P., Clausen G. (1988): Air pollution sources in offices 

and assembly halls, quantified by the olf unit. Energy and Buildings Vol. 12, s. 7–19. 

3. Nantka M.B. (1990): Metody pomiaru wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Inżynieria Środowiska z. 32, s. 27–46. 

4. Nantka M.B. (1990): Modele matematyczne naturalnych procesów wymiany powietrza  

w budynkach mieszkalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Inżynieria Środowi-

ska z. 32, s. 47–77. 

5. Nantka M.B. (1993): New concepts aimed to improve the multizone model for predicting 

the air flows in the buildings. Proceedings of the Indoor Air ’93 Conference, Helsinki,  
Vol. 5, s. 87–105. 

6. Nantka M.B. (1993): Problemy identyfikacji przepływów i wymiany powietrza w bu-

dynkach wielostrefowych z wentylacją naturalną. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 
Inżynieria Środowiska z. 36. 

7. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej – wymagania. 

8. Sowa J. (1995): Proces migracji zanieczyszczeń powietrza w budynkach w warunkach 

stochastycznych zakłóceń. Warszawa, Politechnika Warszawska. 

9. Zawada B.A. (1993): Analiza procesu użytkowania energii cieplnej w eksploatacji 

obiektów przemysłowych. Warszawa, Polska Akademia Nauk KILiW IPPT. 
 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Marian B. Nantka 


