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METODA OCENY WENTYLACJI MIESZKAŃ 
W BUDYNKACH PRZED I PO TERMOMODERNIZACJI 

W budynkach wyposażonych w instalacje wentylacji grawitacyjnej krotność wymiany powietrza, 
która zależy od szeregu czynników, takich jak wiatr, szczelność obudowy budynku oraz zachowania 
użytkowników, jest trudna do oceny. W artykule podana została nowa metoda określania maksy-
malnej wartości średniej miesięcznej wymiany powietrza w okresie sezonu ogrzewczego. Metoda 
ta została opracowana na podstawie bilansu energetycznego, w którym uwzględniono straty i zyski 
ciepła oraz ciepło dostarczane z instalacji ogrzewczej. Z analizy przeprowadzonej w odniesieniu do 
typowego mieszkania w warunkach polskich, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przed 
termomodernizacją, wynika, że krotność wymiany powietrza w takim mieszkaniu zmienia się w okresie 
sezonu ogrzewczego w szerokim zakresie: od 0,4 do 1,6 W mieszkaniach charakteryzują-
cych się dużym udziałem strat ciepła przez przenikanie w całkowitym obciążeniu cieplnym, średnia 
krotność wymiany powietrza może obniżyć się nawet do 0,1 Duże wartości tej krotności, 
przekraczające wymagany poziom, występują na początku i na końcu sezonu ogrzewczego, ale 
w pozostałym, dłuższym okresie krotność wymiany powietrza jest niższa od wymaganej. Typowa 
termomodernizacja budynku, ograniczająca się do zwiększenia izolacyjności cieplnej elementów 
jego obudowy, dostosowania instalacji ogrzewczej do zmniejszonych potrzeb oraz wyposażenia jej 
w urządzenia do automatycznej regulacji, nie zmienia tej sytuacji. W związku z tym oszczędności 
energetyczne w budynkach mieszkalnych po termomodernizacji na skutek zmniejszenia nadmiernej 
wentylacji mogą być osiągane w początkowym i końcowym okresie sezonu ogrzewczego. 

1. Wprowadzenie 

W Polsce p rzedmio tem te rmomodern i zac j i są na jczęśc ie j w ie lo rodz inne budynk i 
m ieszka lne wzn ies ione przed w p r o w a d z e n i e m znaczn ie zaos t r zonych w y m a g a ń doty-
c z ą c y c h izo lacy jnośc i c ieplnej p rzegród zewnę t r znych budynku , czyl i do 1992 r. [1], 
P raw id łowe okreś len ie wen ty lacy jnych strat c iep ła w tych b u d y n k a c h - p rzed i po 
t e rmomodern i zac j i - m a istotny wp ł yw na dok ładność oceny e fek tów ene rge t ycznych 
uzyskanych w konk re tnym budynku oraz ogó lnego po tenc ja łu oszczędnośc i energe ty -
c z n y c h wyn i ka jących z te rmomodern i zac j i ca łych z a s o b ó w m ieszkan iowych . 

* dr inż. - adiunkt w Zakładzie Fizyki Cieplnej ITB 
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W wielorodzinnych budynkach mieszkalnych poddawanych obecnie termomoderni-
zacji powszechnie stosowano wentylację grawitacyjną, polegającą na doprowadzeniu 
powietrza zewnętrznego bezpośrednio do pomieszczeń przez nieszczelności obudowy 
budynku, głównie przylg okiennych, lub otwarte okna i usuwaniu powietrza wewnętrz-
nego przewodami wentylacyjnymi. Przepływ powietrza przez mieszkania wentylowane 
w ten sposób jest wymuszony siłą ciągu powstającą na skutek różnicy gęstości powietrza 
na zewnątrz i wewnątrz budynku, a czynnikiem wspomagającym działanie wentylacji jest 
oddziaływanie wiatru na obudowę budynku. Projektowanie instalacji wentylacji grawita-
cyjnej ograniczało się jedynie do zaznaczenia lokalizacji przewodów wentylacyjnych na 
rzutach kondygnacji budynku oraz wysokości, na jakiej umieszczone zostały kratki 
wyciągowe tych przewodów na przekrojach przez budynek. Przekroje poprzeczne 
przewodów wentylacyjnych przyjmowano jako standardowe, bez wykonywania jakich-
kolwiek obliczeń, takie same dla wszystkich lokali na całej wysokości budynku. 

Na intensywność wymiany powietrza w mieszkaniach wyposażonych w tak wykonaną 
instalację wentylacji grawitacyjnej wpływa szereg czynników, takich jak usytuowanie w sto-
sunku do stron świata i osłonięcie budynku, stan techniczny stolarki okiennej, warunki 
pogodowe oraz intensywność wietrzenia mieszkań przez otwieranie okien. Uwzględnie-
nie wpływu wszystkich, albo tylko niektórych z tych czynników, zmieniających się w sposób 
przypadkowy lub zależnych od użytkowników mieszkań, wymaga stosowania złożonych 
metod obliczeniowych, które z oczywistych względów nie mogą być zastosowane w stan-
dardowej procedurze oceny energetycznej budynku. 

W metodzie bilansowej, stosowanej powszechnie do obliczania potrzeb cieplnych 
budynku, intensywność wentylacji ocenia się na podstawie arbitralnie przyjętej do 
obliczeń wartości krotności wymiany powietrza [2, 3] lub strumienia powietrza wentyla-
cyjnego [4], Metoda taka nadaje się przede wszystkim do obliczania projektowanego 
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, przy założeniu określonych warunków kom-
fortu w pomieszczeniach. 

W literaturze technicznej często formułowana jest opinia, że na skutek bardzo małej 
szczelności stolarki okiennej intensywność wentylacji w budynkach przed termomoder-
nizacją jest nadmierna w stosunku do potrzeb higienicznych, a zatem możliwe jest jej 
ograniczenie i osiągnięcie z tego tytułu korzyści energetycznych [5]. Brak jest jednak 
dowodu, że sytuacja taka rzeczywiście ma miejsce, a przeprowadzona przez autora 
analiza wpływu szczelności okien na intensywność wentylacji mieszkań podważa pra-
wdziwość tej tezy [6]. Z dotychczasowych badań i analiz wynika, że intensywność 
wentylacji mieszkań zależy od temperatury zewnętrznej - im wyższa jest ta temperatura, 
tym częstsza jest wymiana powietrza w pomieszczeniach [7,8]. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest wietrzenie mieszkań przez otwieranie okien, co przy dodatnich temperaturach 
powietrza zewnętrznego nie powoduje przeciągów ani nadmiernego wychłodzenia 
mieszkania i dlatego jest praktykowane częściej niż przy ujemnych temperaturach 
zewnętrznych. 

W artykule przedstawiono - alternatywną do dotychczas stosowanych - metodę 
oceny intensywności wentylacji mieszkań w budynku przed i po termomodernizacji, 
opartą na bilansie strat i zysków ciepła w mieszkaniu reprezentatywnym dla budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wznoszonych w okresie do 1992 r. 
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2. Bilans cieplny reprezentatywnego mieszkania 

Temperatura wewnętrzna i wymiana powietrza w pomieszczeniu kształtują się w wy-
niku bilansu cieplnego, którego składnikami są: 

- straty ciepła 
• przez przenikanie przez przegrody oddzielające środowisko wewnętrzne od 

zewnętrznego, przestrzeni nieogrzewanych i przestrzeni ogrzewanych, lecz do niższej 
temperatury wewnętrznej, 

• na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego; 
- zyski ciepła 

• bytowe, 
• od promieniowania słonecznego przenikającego przez przegrody przezroczyste, 
• z przestrzeni ogrzewanych do wyższej temperatury wewnętrznej, 
• dostarczanego z powietrzem napływającym z przestrzeni jw., 

- ciepło dostarczane z instalacji ogrzewczej, 
- ciepło zakumulowane w konstrukcji budynku, które może być zarówno składnikiem 

zysków, jak i strat ciepła. 
Zastosowanie równania bilansu cieplnego do zespołu pomieszczeń, jakim jest mie-

szkanie, wymaga przyjęcia założenia, że stanowi ono jedną strefę, to znaczy, że we 
wszystkich pomieszczeniach panuje taka sama temperatura wewnętrzna. Obliczona 
przy takim założeniu krotność wymiany powietrza określa średnią intensywność wenty-
lacji we wszystkich pomieszczeniach mieszkania. 

W celu uproszczenia modelu obliczeniowego przyjęto, że w pomieszczeniach przyle-
głych do rozpatrywanego mieszkania jest taka sama temperatura wewnętrzna, wobec 
czego ciepło tracone jest do środowiska zewnętrznego, a zyski ciepła ograniczają się 
do bytowych i od promieniowania słonecznego przez przegrody przezroczyste. 

Bilans cieplny mieszkania przeprowadza się w odniesieniu do kolejnych miesięcy 
sezonu ogrzewczego. W związku z tym nie uwzględnia się w nim akumulacji ciepła, która 
w długich okresach jest pomijalna [9]. 

W bilansie cieplnym przyjęto całkowite wykorzystanie zysków ciepła. Założenie to jest 
oczywiste w przypadku budynku przed termomodernizacją, gdzie nie ma możliwości 
miejscowego dostosowywania mocy cieplnej instalacji ogrzewczej do potrzeb, wskutek 
czego pożądane obniżenie temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach uzyskuje się 
dzięki zwiększeniu intensywności ich wentylacji. W przypadku budynku po termomoder-
nizacji przyjęto, że możliwość miejscowej regulacji mocy instalacji ogrzewczej, którą 
stwarzają zawory termostatyczne, nie jest wykorzystywana. Określona przy takim zało-
żeniu krotność wymiany powietrza w mieszkaniu jest wartością maksymalną przy 
założonej wartości temperatury wewnętrznej. Zwiększenie intensywności wentylacji 
ponad tę wartość skutkuje obniżeniem temperatury wewnętrznej. 

Po uwzględnieniu tych założeń otrzymuje się równanie bilansu cieplnego modelowego 
mieszkania w miesiącu sezonu ogrzewczego: 

(1) 

5 



g d z i e : - strata ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w m-tym miesiącu 
sezonu ogrzewczego, Wh, 

- straty ciepła przez przenikanie ze środowiska wewnętrznego do 
zewnętrznego, jw., Wh, 

- bytowe zyski ciepła jw., Wh, 
- zyski ciepła od promieniowania słonecznego przez przegrody prze-

zroczyste jw., Wh, 
- ilość ciepła dostarczona z instalacji ogrzewczej jw., Wh. 

Po podzieleniu równania (1) przez liczbę godzin w miesiącu przekształca się ono do 
postaci wygodniejszej do analizy intensywności wentylacji: 

(2) 

w której zamiast ilości ciepła bilansowane są średnie godzinowe w danym miesiącu 
wartości strat i zysków ciepła ze średnią mocą cieplną urządzenia ogrzewczego. 

3. Strata ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego 

Wentylacyjną stratę ciepła w zależności od średniej krotności wymiany powie-
trza oblicza się ze wzoru 

(3) 

g d z i e : - średnia krotność wymiany powietrza w mieszkaniu modelowym w m-tym 
miesiącu sezonu ogrzewczego, 

- kubatura mieszkania, m3, 
- temperatura wewnętrzna wynikająca ze sposobu użytkowania mieszka-

nia, °C, 
- średnia temperatura zewnętrzna w m-tym miesiącu sezonu ogrzewcze-

go, °C. 
Po uwzględnieniu umownej, projektowej wentylacyjnej straty c i e p ł a o b l i c z a n e j 

przy założeniu jednej wymiany powietrza na godzinę 

(4) 

g d z i e : - wartość projektowa temperatury wewnętrznej, °C, 
- wartość projektowa temperatury zewnętrznej, °C, 

zależność (3) przekształca się do postaci 

(5) 

gdzie - współczynnik obciążenia cieplnego pomieszczeń ogrzewanych odpowiada-
jący rzeczywistej wartości temperatury wewnętrznej w mieszkaniu 

(6) 



4. Straty ciepła przez przenikanie 

W obliczeniach strat ciepła przez przenikanie uwzględniono wpływ mostków ciepl-
nych, który w obliczeniach obciążenia cieplnego pomieszczeń, wykonywanych według 
postanowień kolejnych edycji PN- /B-03406 [10-13], był pomijany: 

g d z i e : - mnożnik do strat ciepła przez przenikanie ze względu na mostki cieplne, 
- projektowe straty ciepła mieszkania przez przenikanie, obliczane ze 

wzoru 

5. Moc cieplna dostarczana z instalacji ogrzewczej 

Najczęściej przedmiotem termomodernizacji są budynki mieszkalne wielorodzinne 
wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania zasilane przez wymienniki ciepła z miej-
skich lub lokalnych sieci ciepłowniczych. W związku z tym analizę ograniczono tylko do tego 
przypadku. Na wartość średniej miesięcznej mocy cieplnej dostarczanej z instalacji ogrzew-
czej do mieszkania ma wpływ: 

- wielkość zainstalowanych w nim grzejników, obliczona na podstawie przedmioto-
wej normy stosowanej w okresie wznoszenia budynku, 

- rozwiązanie projektowe i stan techniczny instalacji ogrzewczej oraz warunki dosta-
wy ciepła z sieci ciepłowniczej. 

W budynkach mieszkalnych wyposażonych w wymiennikowe węzły ciepłownicze 
częstym przypadkiem było: 

- przewymiarowanie wymienników uzasadniane warunkami ich eksploatacji, tzn. 
większym niż przewidywano w obliczeniach projektowych zanieczyszczeniem osadami 
i kamieniem kotłowym powierzchni wymieniających ciepło, 

- zmniejszenie strumienia wody sieciowej w celu dostosowania mocy cieplnej dostar-
czanej z węzła ciepłowniczego do rzeczywistych potrzeb cieplnych budynku [14]. 

W instalacji ogrzewczej występują dwa rodzaje strat ciepła, które powinny być 
uwzględnione w analizie: 

- straty przesyłu ciepła z węzła ciepłowniczego do przestrzeni ogrzewanej budynku 
przewodami zlokalizowanymi w przestrzeniach nieogrzewanych, 

(7) 

gdzie: i - współczynnik przenikania ciepła i-tej przegrody bez uwzględ-
nienia wpływu mostków cieplnych, 

- pole powierzchni przegrody jw. określane według normowych zasad 
obliczeń obciążenia cieplnego. 
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- straty wykorzystania ciepła dostarczanego do ogrzewanych pomieszczeń wynika-
jące z usytuowania grzejnika przy ścianie zewnętrznej i pionowego gradientu tempera-
tury powietrza w pomieszczeniu [15]. 

Po uwzględnieniu powyższego, w ogólnym przypadku rzeczywista wartość średniej 
miesięcznej mocy cieplnej instalacji ogrzewczej w reprezentatywnym mieszkaniu jest 
równa 

(9) 

g d z i e : - projektowe obciążenie cieplne mieszkania obliczone według przedmio-
towej normy obowiązującej w okresie wznoszenia budynku (budynki w sta-
nie przed termomodernizacją) lub PN-B-03406:1994 w przypadku bu-
dynku po kompleksowej termomodernizacji, 

- współczynnik zwiększający moc cieplną wynikający z przewymiarowa-
nia źródła ciepła, 

- średnia wartość sprawności przesyłu ciepła z węzła ciepłowniczego do 
ogrzewanych pomieszczeń budynku, 

- sprawność wykorzystania ciepła w ogrzewanych pomieszczeniach, 
- współczynnik uwzględniający zmniejszenie przydziału wody sieciowej 

dla węzła ciepłowniczego, 
- współczynnik obciążenia cieplnego odpowiadający projektowej wartości 

temperatury wewnętrznej: 

(10) 

Zasady obliczania obciążenia cieplnego p o m i e s z c z e ń w okresie ostatnich kilku-
dziesięciu lat ulegały kilkakrotnym zmianom. 

Do połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku nie uwzględniano straty ciepła na 
ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. W obliczeniach obciążenia cieplnego zakładano, 
że przy spadku temperatury zewnętrznej poniżej 0°C intensywność wentylacji będzie 
odpowiednio zmniejszona, a przy projektowej wartości tej temperatury zupełnie prze-
rwana [10]. W pewnym stopniu wentylacyjną stratę ciepła uwzględniano w sposób 
pośredni, przez stosowanie dodatków do strat ciepła przez przenikanie. Wartość tych 
dodatków - dla każdego ogrzewanego pomieszczenia - była uzależniona od wietrzności 
miejscowości, sposobu działania instalacji ogrzewczej (z osłabieniem lub bez osłabienia 
w nocy), liczby ścian zewnętrznych pełnych i z otworami okiennymi oraz ekspozycji i os-
łonięcia tych ścian. W przypadku budynków mieszkalnych ogrzewanych bez przerwy 
wartość tych dodatków wynosiła od 2% do 52%. Dodatki do strat ciepła przez przenikanie 
uwzględniono w bilansie cieplnym mieszkania w sposób następujący: 

(11) 

gdzie - mnożnik uwzględniający dodatki do strat ciepła przez przenikanie w obcią-
żeniu cieplnym mieszkania stanowi średnią ważoną wartości mnożników do strat 
ciepła poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu). 
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W połowie lat siedemdziesiątych zmieniono zasady obliczeń obciążenia cieplnego 
pomieszczeń. Zmiany te polegały na [11 ]: 

- uwzględnieniu wentylacyjnych strat ciepła, 
- uwzględnieniu zysków ciepła, 
- znacznym zmniejszeniu wartości dodatków do strat ciepła w przypadku budynków 

mieszkalnych (budynków masywnych, ogrzewanych bez przerw), 
- zmianie sposobu określania wymiarów przegród nieprzezroczystych - w osiach 

zamiast w świetle, 
- podwyższeniu projektowej wartości temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach 

mieszkalnych z 18°C do 20°C. 
Całkowity strumień powietrza wentylacyjnego stanowił sumę strumieni powietrza 

dopływającego z zewnątrz do pokojów oraz kuchni i był obliczany przy założeniu, że w tych 
pomieszczeniach będzie następować jedna wymiana powietrza na godzinę. W oblicze-
niach wentylacyjnej straty ciepła uwzględniano tylko 60% tej straty, zakładając, że zyski 
ciepła w pomieszczeniu dostarczą pozostałe 40%, czyli że 

(12) 

g d z i e : - średnia ważona mnożników do strat ciepła poszczególnych pomieszczeń 
w mieszkaniu, obliczanych według normy [11], 

- strumień powietrza doprowadzanego do pokojów i kuchni, m3/h, 
- współczynnik zmniejszający projektowe obciążenie cieplne budynku 

= 0,95). 
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych odwrócono te proporcje, to znaczy przyjęto, 

że zyski ciepła dostarczą aż 60% mocy cieplnej wymaganej do ogrzania powietrza 
wentylacyjnego, którego całkowity strumień obliczany był jako suma strumieni powietrza 
wywiewanego przez kratki wentylacyjne w kuchni, łazience i WC [12]. W mieszkaniu o prze-
ciętnej wielkości ta zmiana sposobu obliczania strumienia powietrza wentylacyjnego 
powodowała wzrost jego wartości o około 25%. Zmieniony został również sposób 
uwzględniania dodatków do strat ciepła, polegający na: 

- odnoszeniu ich do całkowitych strat ciepła pomieszczeń przez przenikanie i wentylację, 
- wprowadzeniu ujemnych dodatków do strat ciepła stosowanych do przegród o orien-

tacji od W, SW, S, SE i E, uwzględniających zyski ciepła od nasłonecznienia: 

(13) 

g d z i e : - strumień powietrza usuwanego z mieszkania, m3/h, 
- współczynnik zmniejszający projektowe obciążenie cieplne budynku 

= 0,90), 
- średnia ważona mnożników do strat ciepła poszczególnych pomiesz-

czeń w mieszkaniu obliczanych według normy [12], 
W ostatniej edycji normy, ustanowionej w 1994 r. [13], wprowadzono kolejne zmiany, 

polegające na: 
- obliczaniu projektowej wentylacyjnej straty ciepła przy założeniu jednokrotnej wy-

miany powietrza w pomieszczeniach, 
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- przyjęciu w obliczeniach projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń stałej 
wartości zysków ciepła, wynoszącej w mieszkaniach ogrzewanych bez przerw 9 W/m3, 

- stosowaniu dodatków o takiej samej wartości liczbowej, lecz tylko do strat ciepła 
przez przenikanie: 

(14) 

gdzie - kubatura mieszkania, m3, 

Podane wyżej zmiany zasad obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomiesz-
czeń nie wpływały znacząco na wynik tych obliczeń. Różnice między wartościami 
projektowego obciążenia cieplnego przykładowego pomieszczenia obliczonymi w spo-
sób podany w kolejnych edycjach PN/B-03406 nie przekraczają 15% [16]. 

W budynkach po termomodernizacji działanie automatycznej regulacji pogodowej 
kompensuje wpływ ewentualnego przewymiarowania węzła ciepłowniczego oraz za-
pewnia wartość strumienia wody sieciowej odpowiednio do obciążenia cieplnego pomie-
szczeń. W związku z tym w obliczeniach należy przyjąć: = 1,0 oraz = 1,0. 

6. Zyski ciepła 

6.1. Wewnętrzne zyski ciepła 

Średnią wartość wewnętrznych zysków ciepła we wszystkich miesiącach sezonu 
ogrzewczego obliczono, przyjmując upraszczające założenie, że nie zależy ona od 
temperatury wewnętrznej, czyli 

(15) 

gdzie - strumienie zysków ciepła, odpowiednio od ludzi, instalacji ciepłej 
wody użytkowej, przygotowywania posiłków, oświetlenia i urządzeń elektrycznych, które 
przypadają na jedno mieszkanie, W. 

Wartości poszczególnych składników wewnętrznych zysków ciepła podano w PN-B-
-02025:2001 [4], 

6.2. Zyski od promieniowania słonecznego 

Zyski ciepła od promieniowania słonecznego docierającego do wnętrza budynku 
przez przegrody przezroczyste nie zależą ani od temperatury wewnętrznej, ani od 
intensywności wentylacji, ani też w całym sezonie ogrzewczym nie są skorelowane z tem-
peraturą zewnętrzną. Średnią wartość tych zysków w kolejnych miesiącach sezonu 
ogrzewczego oblicza się z zależności 

(16) 
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g d z i e : - pole powierzchni szyb w oknach o danej orientacji o względem stron 
świata, m2, 

- współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego dla dane-
go rodzaju oszklenia, 

- współczynnik zacienienia szyb o danej orientacji, 
- całkowita energia promieniowania słonecznego w m-tym miesiącu, 

W-h/m2, 
- liczba dni w m-tym miesiącu, 
- liczba orientacji okien w mieszkaniu. 

7. Średnia krotność wymiany powietrza w mieszkaniu 
w miesiącach sezonu ogrzewczego 

Po przekształceniu zależności (2-16) uzyskuje się następujące wzory na określanie 
średniej intensywności wentylacji mieszkania w poszczególnych miesiącach sezonu 
ogrzewczego w budynkach przed termomodernizacją, w których instalację ogrzewczą 
zaprojektowano według 

- PN-56/B-03406: 

(17a) 

(17b) 

(17c) 

(18) 

g d z i e : - stosunek projektowych strat ciepła mieszkania przez przenikanie do 
umownej wentylacyjnej projektowej straty ciepła - według wzoru (4), 

- stosunek całkowitych, średnich w danym miesiącu zysków ciepła w miesz-
kaniu do umownej wentylacyjnej projektowej straty ciepła jw. 

Całkowitą średnią krotność wymiany powietrza w mieszkaniu można przedstawić jako 
sumę 

(19) 
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g d z i e : - składowa krotności wymiany powietrza kształtowana przez rzeczywi-
ste zyski ciepła w mieszkaniu, 

- składowa jw. kształtowana przez różnicę między mocą cieplną dostar-
czanąz instalacji ogrzewczej na pokrycie strat ciepła przez przenikanie 
a rzeczywistą wartością tych strat, 

- składowa jw. kształtowana przez moc cieplną dostarczaną z instalacji 
ogrzewczej na pokrycie wentylacyjnej straty ciepła - występuje we 
wzorach (17 b, c) oraz (18), 

- składowa jw., zmniejszająca moc cieplną dostarczaną z instalacji 
ogrzewczej, wynikająca z uwzględnienia w bilansie cieplnym ryczałto-
wej wartości zysków ciepła 9 W/m3 - występuje tylko we wzorze (18). 

Ze względu na pomijanie w obliczeniach obciążenia cieplnego pomieszczeń wpływu 
mostków cieplnych składowa jest w przeważającej liczbie przypadków wielkością 
ujemną. 

Znaczny wpływ na wielkość intensywności wymiany powietrza w mieszkaniu ma współ-
czynnik którego wartość zależy od usytuowania mieszkania w budynku - w miesz-
kaniach środkowych wartość ta jest najmniejsza, a w mieszkaniach narożnych szczyto-
wych największa. 

8. Przykład obliczeniowy 

W celu zbadania, w jaki sposób kształtuje się intensywność wymiany powietrza 
wentylacyjnego w mieszkaniu w poszczególnych miesiącach sezonu ogrzewczego, 
wykonano przykładowe obliczenia. Założono, że reprezentatywne mieszkanie w wielo-
rodzinnym budynku mieszkalnym wzniesionym po drugiej wojnie światowej charakte-
ryzuje się następującymi cechami: 

- składa się z trzech pokojów (największy z loggią), widnej kuchni, przedpokoju, 
wewnętrznej łazienki i wydzielonego WC, 

- kubatura mieszkania wynosi 150 m3, co odpowiada powierzchni 58 m 2 - 61 m2, 
- liczba mieszkańców - 4 osoby, 
- budynek jest ogrzewany ciepłem dostarczanym przez wodną instalację c.o. zasila-

ną z węzła ciepłowniczego, 
- mieszkanie jest usytuowane w środkowej części budynku (nie ma ścian szczyto-

wych), na powtarzalnej kondygnacji - większość mieszkań w wielorodzinnych niskich 
budynkach mieszkalnych jest rozmieszczona właśnie w taki sposób, a zatem krotność 
wymiany powietrza w mieszkaniu środkowym jest najbardziej zbliżona do krotności 
wymiany powietrza w całej ogrzewanej strefie budynku, 

- okna znajdują się w przeciwległych ścianach zewnętrznych; w przykładzie przyjęto 
orientacje W i E, 

- udział powierzchni okien i drzwi balkonowych w powierzchni przegród zewnętrz-
nych wynosi 34%, 

- w oknach tych zastosowano podwójne oszklenie, charakteryzujące się współczyn-
nikiem przepuszczalności promieniowania słonecznego równym 0,70 [4], 
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- izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych i okien w budynku przed termomoderni-
zacją odpowiada wymaganiom normowym obowiązującym w okresie jego wznoszenia, 

- termomodernizacja budynku polegała na: 
• dociepleniu ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 12 cm, 
• wymianie istniejących okien na nowoczesne okna charakteryzujące się współ-

czynnikiem przenikania ciepła = 1,6 W/(m2K), oszklone energooszczędną szybą 
zespoloną jednokomorową, charakteryzującą się współczynnikiem przenikania ciepła 

= 1,1 W/ oraz współczynnikiem przepuszczalności promieniowania słoneczne-
go 0,54 [17], 

• dostosowaniem mocy cieplnej instalacji c.o. do zmniejszonych potrzeb i wyposa-
żeniem tej instalacji w urządzenia do automatycznej regulacji dostawy ciepła do budynku 
i do poszczególnych pomieszczeń. 

W analizie uwzględniono następujące warianty: 
- obliczenia obciążenia cieplnego mieszkania w budynku przed termomodernizacją 

zostały wykonane według normy: 
. PN-56/B-03406, 
. PN-74/B-03406, 
. PN-83/B-03406, 

- obliczenia jw. w budynku po termomodernizacji zostały wykonane według PN-B-
-03406:1994. 

Wyniki obliczeń uzyskanych przy założeniu, że w mieszkaniu utrzymywana jest 
projektowa wartość temperatury wewnętrznej, a wykonanie i eksploatacja węzła ciepłow-
niczego odpowiadają warunkom projektowym: = 1, r= 1, pokazano na wykresie (rys. 1). 

Rys. 1. Średnia miesięczna krotność wymiany powietrza w mieszkaniu środkowym, w przypadku 

utrzymywania w nim projektowej wartości temperatury wewnętrznej 

Fig. 1. The monthly a verage air change rate in the dwelling situated in the middle part of the building, 

in case of maintaining internal temperature on the project level 
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Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że wartości średniej krotności wymiany powie-
trza w budynkach tak przed, jak i po termomodernizacji są do siebie zbliżone, co ma 
istotne znaczenie przy ocenie oszczędności energetycznych uzyskiwanych dzięki termo-
modernizacji. 

W analizie rozpatrzono również przypadek mieszkania szczytowego, znajdującego 
się na najwyższej kondygnacji budynku, charakteryzującego się większym udziałem 
strat ciepła przez przenikanie w bilansie obciążenia cieplnego mieszkania. W takich 
warunkach intensywność wentylacji przy jednoczesnym zapewnieniu projektowej war-
tości temperatury wewnętrznej jest jeszcze mniejsza od obliczonej poprzednio (rys. 2). 
W budynkach z instalacjami ogrzewczymi zaprojektowanymi według normy z 1983 r. [12] 
w grudniu i styczniu krotność wymiany powietrza wymagana do zapewnienia w miesz-
kaniu projektowej temperatury wewnętrznej równej 20°C kształtuje się na wyjątkowo 
niskim poziomie: od 0,1 do 0,3 Przy nieszczelnych oknach jest to trudne do 
uzyskania, w związku z czym mieszkania takie są często niedogrzewane, co potwier-
dzają wyniki ekspertyz technicznych. 

Rys. 2. Średnia miesięczna krotności wymiany powietrza w mieszkaniu narożno-szczytowym 

na ostatniej kondygnacji, w przypadku utrzymywania w nim projektowej wartości temperatury 

wewnętrznej 

Fig. 2. The monthly average air change rate in the dwelling situated in the corner gable part 

of the building, on the last floor, in case of maintaining internal temperature on the project level 

Zwiększenie intensywności wentylacji mieszkania w sezonie ogrzewczym, bez do-
grzewania go ciepłem z dodatkowego źródła ciepła, na przykład grzejnika elektrycznego, 
powoduje obniżenie temperatury wewnętrznej. Na rysunku 3 porównano krotność 
wymiany powietrza w mieszkaniu środkowym, w budynku z instalacją ogrzewczą zapro-
jektowaną według PN-74/B-03406, obliczoną w warunkach projektowych, z wartościami 
tej krotności odpowiadającymi temperaturze wewnętrznej wyższej i niższej o 2 K od 
wartości projektowej. 

Miesiące sezonu ogrzewczego 
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Miesiące sezonu ogrzewczego 

Rys. 3. Zależność między temperaturą wewnętrzną a krotnością wymiany powietrza w mieszkaniu 

środkowym w budynku z instalacją c.o. zaprojektowaną według PN-74/B-03406 

Fig. 3. The relation between internal temperature and air change rate in the dwelling situated in the 

middle part of the building equipped with heating system designed according to the standard 

PN-74/B-03406 

9. Podsumowanie 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w budynkach mieszkalnych - przed i po 
termomodernizacji - średnia krotność wymiany powietrza w mieszkaniu zależy przede 
wszystkim od: 

• temperatury zewnętrznej: im niższa jest jej wartość, tym mniejszą intensywność 
wentylacji mieszkania można zapewnić bez obniżania temperatury wewnętrznej; po-
twierdza to wyniki wcześniejszych badań wykonanych metodą biernej emisji i absorpcji 
gazu znacznikowego PFT w budynkach z wielkiej płyty przed termomodernizacją [7] 
(rys. 4) 

• stosunku strat ciepła przez przenikanie do wentylacyjnej straty ciepła: im wartość 
tego stosunku jest większa, tym mniejszą intensywność wentylacji mieszkania można 
zapewnić bez obniżania temperatury wewnętrznej; 

• temperatury wewnętrznej: wzrost tej temperatury bez dogrzewania mieszkania 
dodatkowym źródłem ciepła jest możliwy kosztem obniżenia intensywności wentylacji 
mieszkania; 

• rzeczywistej dostawy ciepła do budynku: w przypadku, gdy jest ona niższa od 
projektowanej intensywność wentylacji mieszkań jest jeszcze mniejsza od poka-
zanej na rysunkach. 

W budynkach przed termomodernizacją utrzymanie w mieszkaniach w zimnym okre-
sie sezonu ogrzewczego (tzn. przy ujemnych wartościach temperatury zewnętrznej) 
projektowej temperatury wewnętrznej jest możliwe tylko przy mniejszej intensywności 
wentylacji mieszkań niż wymagana zgodnie z PN-83/B-03430 [18], 
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Rys. 4. Średnia krotność wymiany powietrza w mieszkaniach, w budynkach z wielkiej 

płyty przed termomodernizacją, w zależności od temperatury zewnętrznej 

wyznaczona metodą biernej emisji i absorpcji gazu znacznikowego PFT 

Fig. 4. The average air change rate in dwellings located in the large panel buildings 

panels, before thermal retrofit, in relation to external temperature, which was determined 

by means of the PFT method 

Dostosowanie mocy cieplnej do zmniejszonych na skutek termomodernizacji obudo-
wy budynku strat ciepła, przeprowadzone zgodnie z PN-B-03406:1994 [13], tylko w niewiel-
kim stopniu poprawia tę sytuację w budynkach, w których instalacja c.o. została zapro-
jektowana według PN-74/B-03406 lub PN-83/B-03406. 

Osiąganie oszczędności energetycznych wynikających z ograniczenia nadmiernej 
wentylacji mieszkań jest możliwe w okresie przejściowym sezonu ogrzewczego, w paź-
dzierniku i w kwietniu, kiedy dostawa ciepła z instalacji ogrzewczej i zyski ciepła 
pozwalają uzyskać intensywność wentylacji większą od wymaganej. Jednak ze względu 
na małą w tym okresie wartość różnicy temperatury powietrza wewnętrznego i zewnę-
trznego oszczędności energetyczne uzyskane tą drogą nie mają dużego znaczenia w bi-
lansie cieplnym budynku. 

W pozostałym okresie sezonu ogrzewczego intensywność wentylacji można zmniej-
szyć w budynkach o małej gęstości zasiedlenia, co często ma miejsce na przykład w bu-
dynkach z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku [8,19], Duża kubatura mieszkania 
przypadająca na jednego mieszkańca - przekraczająca nawet 100 m3/'osobę - umożli-
wia znaczne obniżenie krotności wymiany powietrza w mieszkaniu bez pogorszenia 
jakości środowiska wewnętrznego. Uwzględnienie w bilansie energetycznym budynku 
oszczędności wynikających z rzeczywistego zasiedlenia budynku wymagałoby zmiany 
obecnie stosowanych zasad określania minimalnego strumienia powietrza wentylacyjnego 
w mieszkaniach. 
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METHOD FOR VENTILATION ASSESSMENT IN DWELLINGS LOCATED IN BUILDINGS 
BEFORE AND AFTER THERMAL RETROFIT 

Summary 

In buildings equipped with natural ventilation systems the air change rate, which is greatly 
influenced by wind, airtightness of the building envelope and by behaviour of users, is generally 
difficult to assess. The paper presents the new method for determination the maximum monthly 
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average air change rate in dwellings during the heating season. This method was worked out on 
the basis of the balance including heat losses and gains as well as the heat delivered from the 
heating system. The main conclusion of the analysis, carried out for a typical dwelling in Polish 
conditions, is that the air change rates in residential buildings before the thermal retrofit change 
during the heating season in a large range - f r o m 0,4 to 1,6 . For dwellings with the big contribution 
of heat losses by transmission in the total heat load, the air change rate can be reduced even to 
0,1 The big rates exceeding the required level occur in the beginning and at the end of the 
heating period but in the remaining period, which is longer, the air change rates are below this level. 
A typical thermal retrofit of the building, which is limited to increasing of thermal insulation of the 
building envelope elements, regulating the heating system to the reduced needs and equipping it 
in control devices, does not change this situation. So, the energy economies by reducing an 
excessive air change in the residential buildings after thermal retrofit can be reached in the initial 
and final period of heating season. 
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