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POPRAWNOŚCI POMIARÓW PRZYRZĄDAMI POLOWYMI 

W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań strumienia objętości powietrza na stanowi-
sku do badań porównawczych metodą odniesienia i metodami polowymi w Laboratorium LFS 
ITB zgodnie z procedurą nr LFS-004/1/09-2010, która umożliwia badania porównawcze. Opisano 
stan uregulowań normatywnych w zakresie badania strumienia objętości powietrza nawiewników 
i wywiewników. Przedstawiono stosowane metody pomiaru w ramach procedury LFS-004/1/09-
-2010. Opisano stanowisko z zestawem PANDA do badań porównawczych oraz podano charak-
terystyki metrologiczne zastosowanych przyrządów odniesienia i polowych. Wybrano ekspery-
mentalnie optymalną odległość przekroju pomiarowego od elementu zaburzającego przepływ 
powietrza. Dokonano kalibracji stanowiska pomiarowego z zestawem PANDA. Podano wyniki 
badań porównawczych oraz oszacowano niepewności pomiaru trzech rożnych wartości strumie-
nia objętości powietrza trzema metodami. Obliczono wskaźniki charakteryzujące porównania 
z metodą odniesienia oraz oszacowano wzajemną równoważność pomiarów przyrządami do 
badań polowych, na podstawie testu DoE. 

1. Wprowadzenie 

Celem publikacji i przeprowadzonych badań jest potwierdzenie wiarygodności metod 
i przyrządów do pomiaru strumienia objętości powietrza nawiewników i wywiewników 
stosowanych w budynkach w tzw. warunkach polowych. To potwierdzenie wiarygod-
ności pomiaru (wyrażone testem DoE jako równoważność metrologiczna metod) uzy-
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skano, wprowadzając do laboratorium LFS ITB stanowisko badawcze, na którym moż-
liwe było bezpośrednie i jednoczesne porównanie pomiarów stabilizowanego strumie-
nia objętości powietrza metodą odniesienia i metodami polowymi według procedury 
LFS-004/1/09-2010. Artykuł jest adresowany do specjalistów z dziedziny wentylacji i kli-
matyzacji zajmujących się badaniami odbiorczymi nowych budynków oraz badaniami 
eksperckimi działających systemów wentylacji. 

Pomiary wartości strumienia objętości powietrza nawiewników i wywiewników są 
podstawowym badaniem wykonywanym w instalacjach wentylacji, klimatyzacji oraz 
stanowią istotne kryterium przy certyfikacji środowiskowej i energetycznej budynków. 

W 2011 r. Instytut Techniki Budowlanej otrzymał akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji na procedurę badawczą nr LFS-004/1/09-2010 „Badania strumienia obję-
tości powietrza nawiewników i wywiewników w warunkach eksploatacyjnych metoda-
mi: termoanemometryczną z zastosowaniem rękawa pomiarowego dla prędkości 
przepływu powietrza w zakresie od 0,5 do 30 m/s oraz anemometryczną dla prędkości 
przepływu powietrza w zakresie od 1 do 30 m/s". 

Mając na uwadze ich wiarygodność, powtarzalność i pewność oraz spełnienie wy-
magań PN-EN 12599:2002, w Instytucie Techniki Budowlanej przygotowano stanowi-
sko pomiarowe, które umożliwia przeprowadzenie badań porównawczych oraz wyzna-
czenie niepewności (złożonej) pomiaru prędkości przepływu powietrza dla przyrządów 
polowych. Istotnym założeniem przygotowania stanowiska badawczego było spraw-
dzenie warunku wzajemnej równoważności metrologicznej przyrządów pomiarowych 
używanych w opiniach eksperckich przygotowywanych przez ITB. 

2. Stan uregulowań normatywnych badania strumienia 
objętości powietrza nawiewników i wywiewników 

Zasady badania strumienia objętości powietrza nawiewników i wywiewników podano 
w aktualnej normie PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków. Procedury badań i meto-
dy pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji [1]. 
Norma ta jest obecnie nowelizowana w Komitecie Technicznym CEN/TC 156, gdzie 
opracowano projekt nowej normy w grudniu 2010 r. (prEN 12599 Ventilation for buil-
dings - Test procedur es and measurement methods to hand over air conditioning and 
ventilation systems. December 2010) [2]. 

Poza normą prEN 12599, w trakcie opracowywania w CEN/TC 156 jest norma prEN 
16211 Ventilation for buildings - Measurement of air flows on site - methods (Wenty-
lacja budynków. Pomiar strumienia objętości powietrza. Metody polowe) [3], której 
wersja z grudnia 2010 r. jest również dostępna. 

W normie prEN 16211 znajdują się powołania normy PN-EN 14277:2006 Wentylacja 
budynków. Nawiewniki i wywiewniki. Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomocą 
wzorcowanych czujników w nawiewnikach i wywiewnikach/skrzynkach przyłącznych [4]. 

W tablicy 1 przedstawiono przegląd wymienionych wyżej dokumentów normalizacyj-
nych dotyczących badania strumieni objętości powietrza nawiewników i wywiewników. 
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Tablica 1. Przegląd dokumentów normalizacyjnych dotyczących badania strumienia objętości 
powietrza nawiewników i wywiewników 
Table 1. Review of standardization documents for air flow rate tests of supply and exhaust air 
terminal devices 

Nr normy Ustalenia dotyczące badania strumienia objętości powietrza 
nawiewników i wywiewników 

EN 12599 

PN-EN 12599:2002 
Metody badań: 
• wyznaczanie średniej prędkości przepływu powietrza w przekrojach 

poprzecznych przewodów: 
- prostokątnych (pomiary w środkach elementów o równej powierzchni), 
- kołowych (pomiary na linii środków ciężkości pierścieni o równej 

powierzchni), 
• pomiar strumienia objętości powietrza na podstawie znanej zależności 

spadku ciśnienia, 
• pomiar średniej prędkości powietrza na nawiewniku lub wywiewniku 

(ograniczony do elementów końcowych o prostym pod względem 
geometrycznym przekroju poprzecznym), 

• pomiar strumienia objętości metodą napełniania worka. 
Sposób szacowania niepewności pomiarów z przykładami 
Wymagania dotyczące metody wyznaczania średniej prędkości prze-
pływu powietrza w przewodach: 
Liczba punktów pomiarowych w zależności od odległości od zaburzenia; 
Położenie punktów pomiarowych w przekroju poprzecznym przewodu; 
Urządzenia do pomiaru prędkości i ciśnienia powietrza 

EN 12599 

prEN 12599, grudzień 2010 
Zmiany w zakresie badań strumienia nawiewników i wywiewników: 
• zmniejszenie maksymalnej niepewności pomiaru strumienia powietrza 

pomiaru prędkości przepływu powietrza do 10%; 
• dodatkowe metody pomiaru: 

- wykorzystująca efektywną powierzchnię nawiewnika, 
- metoda z zastosowaniem anemometru skrzydełkowego wodzonego 

wokół powierzchni nawiewnika, 
- z zastosowaniem rękawów pomiarowych, 
- pomiaru ciśnienia odniesienia. 

EN 16211 

prEN 16211, grudzień 2010 
Opis czynników wpływających na błąd pomiaru oraz charakterystyka 
źródeł błędów i niepewności 
Wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych 
Szacowanie złożonej i rozszerzonej niepewności pomiaru 
Wyznaczanie lub pomiar bezpośredni strumienia objętości powietrza 
w przewodzie: 
• pomiar punktowy prędkości przepływu z zastosowaniem rurki Prandtla 

i wyznaczanie strumienia objętości powietrza w danym przekroju 
przewodu, 

• pomiar punktowy prędkości przepływu termoanemometrem i wyzna-
czanie strumienia objętości powietrza w danym przekroju przewodu; 

• pomiar strumienia objętości z wykorzystaniem wbudowanych na stałe 
elementów pomiarowych, 

• pomiar strumienia objętości metodą gazu wskaźnikowego. 
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Nr normy Ustalenia dotyczące badania strumienia objętości powietrza 
nawiewników i wywiewników 

EN 16211 cd. 

Metody wyznaczania strumienia objętości powietrza nawiewników: 
• pomiar ciśnienia odniesienia na wlocie do skrzynki przyłącznej lub 

wewnątrz niej, 
• pomiar z zastosowaniem plastikowego worka, 
• pomiar z zastosowaniem rękawa pomiarowego z wbudowanym 

przepływomierzem. 
Metody wyznaczania strumienia objętości powietrza wywiewników: 
• pomiar ciśnienia odniesienia z zastosowaniem sondy lub wbudowa-
nego elementu pomiarowego, 
• pomiar z zastosowaniem rękawa pomiarowego z wbudowanym 

przepływomierzem. 
Przykłady szacowania niepewności pomiarów 

PN-EN 14277:2006 

Metody pomiaru strumienia objętości powietrza za pomocą wzorcowa-
nych czujników w nawiewniku, wywiewniku lub w skrzynce przyłącznej 
Badanie mające na celu określenie wpływu zaburzeń przepływu 
na dokładność pomiaru 

3. Cel i zakres badań stanowiska do badań porównawczych 
przyrządów polowych 

Celem badań w Laboratorium LFS ITB było sprawdzenie jakości wykonywania badań 
porównawczych przyrządów polowych na stanowisku do pomiaru strumienia objętości 
powietrza nawiewnika lub wywiewnika [5]. Jedno z zadań polegało na sprawdzeniu moż-
liwości generowania stabilnego strumienia objętości powietrza za pomocą zestawu 
PANDA (ang. Positive and Negative Ductwork Accreditation), którego konstrukcja umoż-
liwia nawiew strumienia powietrza (tryb pracy „na nadciśnienie") lub zasysanie, tj. wy-
wiew strumienia powietrza przez kratkę wentylacyjną (tryb pracy „na podciśnienie") [6]. 
Wykorzystanie nastawianego i wywzorcowanego strumienia objętości powietrza prze-
pływającego przez nawiewnik lub wywiewnik umożliwi okresowe sprawdzanie przyrzą-
dów do pomiarów polowych tego parametru (balometrów oraz anemometrów skrzydeł-
kowych). 

Badania obejmowały pomiar strumienia objętości powietrza kratki wentylacyjnej, któ-
ra w stanowisku badawczym pełniła rolę kratki wywiewnej. 

Procedura badań porównawczych przewidywała wykonywanie pomiarów dla trzech 
wartości strumienia objętości powietrza nastawianych w zestawie PANDA: 400 m3/h, 
500 m3/h i 600 m3/h. W każdym z tych przypadków wykonywano pomiary odniesienia 
za pomocą certyfikowanego termoanemometru w odległości od kratki wywiewnej rów-
nej 10 x Dh, przy czym Dh oznacza średnicę hydrauliczną (równoważną) przewodu 
badawczego. 
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4. Opis stanowiska do badania strumienia objętości powietrza 
nawiewników lub wywiewników oraz charakterystyki 
metrologiczne przyrządów uczestniczących w porównaniach 

4.1. Metoda wzorcowa pomiaru prędkości powietrza w przewodzie 
wentylacyjnym przed nawiewnikiem lub wywiewnikiem 

Metoda wyznaczania średniej prędkości powietrza w przewodzie wentylacyjnym 
z punktowych pomiarów prędkości przepływu powietrza w wybranym przekroju przewo-
du przy użyciu dokładnego termoanemometru jest uznawana za najdokładniejszą meto-
dę wyznaczania wartości strumienia powietrza nawiewników lub wywiewników. W związ-
ku z powyższym przyjęto ją jako wzorcową w badaniach porównawczych, odnosząc do 
niej wszystkie inne metody polowe pomiaru. Stosowany w Laboratorium Badawczym LSF 
ITB termoanemometr wzorcowy jest - w celu zachowania spójności pomiarowej - okre-
sowo sprawdzany w uprawnionym do takich wzorcowań laboratorium akredytowanym. 

Metoda ta polega na wykonaniu pomiarów prędkości przepływu powietrza w m/s, 
w przekroju pomiarowym (przy uwzględnieniu poprawki obliczeniu średniej pręd-
kości przepływu powietrza w tym przekroju, dokładnym zmierzeniu i obliczeniu 
powierzchni przekroju pomiarowego w m2, oraz obliczeniu wartości średniej strumie-
nia objętości powietrza w m3/h, przepływającego przez ten przekrój, ze wzoru 

(1) 

Średnią prędkość przepływu powietrza przez przekrój pomiarowy oblicza się 
jako średnią arytmetyczną prędkości powietrza zmierzonych w równomiernie rozłożo-
nych punktach tego przekroju, zgodnie ze wzorem 

(2) 

g d z i e : - prędkość powietrza w danym punkcie pomiarowym, m/s, 
- liczba punktów pomiarowych. 

Poprawną wartość strumienia objętości powietrza nawiewanego lub wywiewanego 
przepływającego przez kratkę wentylacyjną oblicza się ze wzoru 

(3) 

gdzie oznacza poprawkę wyniku pomiaru, którą wyznacza się, wprowadzając ko-
rektę wyniku bezpośredniego pomiaru prędkości przepływu, w m/s, na odchylenie 
temperatury i ciśnienia w środowisku pomiarowym od wartości standardowych, przy 
czym poprawka ta w nowoczesnych przyrządach może być wprowadzana automa-
tycznie, tj. przy ciśnieniu = 1013,25 Pa i temperaturze = 20oC, oraz poprawkę 
eksploatacyjną przyrządu wziętą ze świadectwa wzorcowania (certyfikacji) termoane-
mometru. 
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Na niepewność pomiaru strumienia objętości powietrza płynącego w przewodzie me-
todą określania średniej prędkości w jego przekroju poprzecznym ma wpływ: 

• liczba i rozmieszczenie punktów pomiarowych w polu poprzecznego przekroju 
przewodu, 

• położenie przekroju pomiarowego w stosunku do elementów przewodów wentyla-
cyjnych, wywołujących deformację pola prędkości przepływu powietrza (trójników, 
łuków, kolan, przepustnic itp., a także elementów końcowych przewodów, takich jak 
nawiewniki i wywiewniki). Należy pamiętać, że zakłócenie pola prędkości przepływu 
w przewodzie występuje głównie w kierunku przepływu powietrza, zawsze za zaburza-
jącym elementem, toteż przekrój pomiarowy w przewodzie wentylacyjnym powinien 
być inaczej usytuowany w stosunku do nawiewnika, a inaczej do wywiewnika. Prawi-
dłowe, tj. obciążone najmniejszym odchyleniem standardowym wyniku pomiaru prze-
pływu, umieszczenie przekroju pomiarowego w przewodzie powinno być przedmiotem 
badania zwłaszcza przy testowaniu stanowiska pomiarowego. 

Zaburzenia przepływu powstające za przekrojem pomiarowym mają mniejszy wpływ 
na profil prędkości, ale należy je także uwzględnić podczas wyboru usytuowania prze-
kroju pomiarowego. Można przyjąć, że ich wpływ jest pomijalny, jeżeli długość proste-
go odcinka przewodu między przekrojem pomiarowym a nawiewnikiem jest równa co 
najmniej 1 średnicy hydraulicznej 1 x przewodu. 

Termoanemometr stosowany w Laboratorium LFS ITB 
Wzorcowym przyrządem na stanowisku pomiarowym był termoanemometr TA440-A 

firmy AIRFLOW, o następujących parametrach: 
• użyteczny zakres pomiarowy: 0,1 m/s - 30 m/s, 
• dokładność pomiaru strumienia objętości powietrza: 3% odczytu lub 0,015 m/s 

(przyjąć wyższą wartość), 
• rozdzielczość: 0,01 m/s. 
Termoanemometr ma wbudowany mikroprocesor do automatycznej kompensacji 

wpływu odchyleń temperatury i ciśnienie od warunków standardowych, 
drogą przeliczania wskazań prędkości przepływu powietrza, w m/s, do warunków 
standardowych. Termoanemometr był wzorcowany wtórnie (certyfikowany) w akredy-
towanym laboratorium, gdzie wyznaczono dla jego wskazań wartości poprawek w za-
kresie od 0,1 m/s do 27,98 m/s. Wartości tak wyznaczonych poprawek (eksploatacyj-
nych) są uwzględniane przy odczytach wskazań. 

Termoanemometr ma nastawianą stałą czasową, a wybór jej wartości do trybu po-
miaru wzorcującego strumień powietrza wytwarzany przez PANDĘ został dokonany 
eksperymentalnie. 

4.2. Metoda polowa pomiaru strumienia objętości powietrza 
za nawiewnikiem lub wywiewnikiem z zastosowaniem balometru 

Zestaw pomiarowy nazywany balometrem zawiera rękaw pomiarowy tekstylny przy-
twierdzony w jednym końcu do ramy mocującej, przykładanej do nawiewnika lub wy-
wiewnika od strony pomieszczenia. Drugi koniec rękawa zakończony jest podstawą 
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z wbudowanym przyrządem do pomiaru strumienia objętości powietrza przepływają-
cego przez rękaw. W balometrach (nazwy angielskie: wg prEN 12599:2010 measuring 
funnel, wg prEN 16211 flow hood, wg firmy A IRFLOW Air Balancing Hood) przyrządy 
używane do pomiaru prędkości przepływu powietrza działają na zasadzie termoane-
mometru, rurki Pitota (wg prEN 16211:2010) lub kratownicy Wilsona. 

Stosowaną w balometrach kratownicę Wilsona okrągłą stanowi układ kilku rurek, 
promieniście rozchodzących się z centralnej komory, ustawiony w płaszczyźnie pro-
stopadłej do kierunku przepływu powietrza. Połowa rurek ma otwory od strony napływu 
powietrza, przez które wnika ciśnienie całkowite, a pozostała część - otwory od strony 
odpływu, przez które wnika ciśnienie substatyczne. Rozkład (w płaszczyźnie kratowni-
cy) punktów odbioru impulsów pomiarowych ciśnienia został określony metodą liniową, 
aby zapewnić prawidłowy pomiar wartości średniej prędkości powietrza, w użytecznym 
zakresie pomiarowym. Uśrednione impulsy ciśnienia całkowitego od strony napływu 
oraz impulsy ciśnienia statycznego od strony odpływu (obniżone przez opór przepływu 
w kratownicy), są doprowadzane do oddzielonych od siebie centralnych komór, a na-
stępnie przesyłane do króćców pomiarowych prowadzących do mikromanometru. Kra-
townica Wilsona generuje sygnał wyjściowy stanowiący różnicę ciśnienia całkowitego 
i substatycznego, tj. sygnał pomiarowy ciśnienia różnicowego odbierany z kratownicy. 

Ciśnienie różnicowe z kratownicy jest proporcjonalne do kwadratu średniej prędkości 
powietrza w użytecznym zakresie pomiarowym, co umożliwia - przy wykorzystaniu 
doświadczalnie wyznaczonych współczynników dla kratownicy Wilsona - obliczenie 
strumienia objętości powietrza w m3/h. 

W rutynowym badaniu balometrem, w trybie pomiaru uśredniającego, przyrząd w spo-
sób ciągły mierzy i wyświetla odczyt strumienia objętości powietrza w nawiewniku lub 
wywiewniku, przy czym podczas badania wywiewnika wynik wyświetlany jest za po-
mocą wartości ujemnych. W pewnych sytuacjach instrukcje zestawów pomiarowych 
dopuszczają pomiar strumienia objętości powietrza bez stosowania rękawów, przez 
przyłożenie podstawy pomiarowej do nawiewnika lub wywiewnika. 

Podczas pomiaru balometrem prowadzi się bezpośredni pomiar strumienia objętości 
powietrza przyrządem wywzorcowanym w jednostkach m3/h. Obliczanie średniej war-
tości strumienia objętości powietrza nawiewanego lub wywiewanego V przepływające-
go przez kratkę wentylacyjną oblicza się ze wzoru 

(4) 

gdzie oznacza poprawkę wyniku pomiaru, którą wyznacza się, wprowadzając ko-
rektę wyniku bezpośredniego pomiaru prędkości przepływu, w m/s, na odchylenie 
temperatury i ciśnienia w środowisku pomiarowym od wartości standardowych, przy 
czym poprawka ta w nowoczesnych przyrządach może być wprowadzana automa-
tycznie, tj. przy ciśnieniu = 1013,25 Pa i temperaturze = 20oC, oraz poprawkę 
eksploatacyjną przyrządu uzyskaną ze świadectwa sprawdzania mikromanometru 
w warunkach laboratoryjnych. 
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Na dokładność wykonywanych badań strumienia powietrza za pomocą zestawu 
z rękawem pomiarowym ma wpływ: 

• skuteczność szczelnego przyłożenia ramy mocującej rękawa pomiarowego do po-
wierzchni ściany, w której zamontowano badany nawiewnik lub wywiewnik, 

• różnica między wymiarami rękawa pomiarowego lub podstawy pomiarowej i prze-
kroju otworu wylotowego/wlotowego badanego nawiewnika/wywiewnika, 

• profil przepływu powietrza przez nawiewnik/wywiewnik. 

Balometr stosowany w Laboratorium LFS ITB - zestaw z rękawem pomiarowym 
W Laboratorium LFS ITB stosowany jest zestaw do pomiaru strumienia objętości 

powietrza ProHood721 firmy AIRFLOW o następujących parametrach (pokazany na 
rysunku 1): 

• zakres pomiaru strumienia objętości: 42 - 4250 m3/h, 
• dokładność: (3% + 12 m3/h), 
• rozdzielczość: 1 m3/h, 
• wymiary ramy mocującej rękawa pomiarowego: 610 x 610 mm. 

W przypadku badania strumienia powietrza w kierunku wywiewu powietrze przepły-
wa do wywiewnika przez rękaw od podstawy balometru, w której zamontowana jest 
kratownica Wilsona (czujnik pomiarowy) z otworami po stronie odpływu powietrza. 
Uśrednienie wyników prędkości przepływu powietrza w przekroju poprzecznym na-

Rys. 1. Balometr - rękaw 
z wbudowanym przepływomierzem 
1 - rękaw tekstylny zakończony ramą 
przykładaną do nawiewnika, 
2 - podstawa z zamontowanym prze-
pływomierzem i mikromanometrem, 
3, 4 - dźwignia mechanizmu klapy, 
5 - przycisk odczytu wyniku (READ) 
Fig. 1. Balometer - hood with built-in 
air flow meter 
1 - fabric hood with a frame to be 
placed over an air terminal device, 
2 - base with mounted air flow meter 
and micromanometer, 3, 4 - flap 
actuator, 5 - read switch 
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wiewanej strugi odbywa się automatycznie. Impuls ciśnienia doprowadzany jest do 
mikromanometru, w którym przy zastosowaniu eksperymentalnie wyznaczonych współ-
czynników system dokonuje automatycznie obliczenia wartości strumienia objętości 
powietrza przepływającego przez rękaw. 

W przypadku badania nawiewników kierunek przepływu powietrza jest przeciwny: 
powietrze przepływa kolejno przez nawiewnik, rękaw pomiarowy do podstawy zestawu 
pomiarowego, przez kratownicę pomiarową w podstawie. Zasada pomiaru strumienia 
objętości powietrza jest taka sama, jak w przypadku wywiewników, przy czym zgodnie 
z zasadą kratownicy Wilsona mierzone wartości ciśnienia w jej otworach pomiarowych 
mają inny sens fizyczny. 

Mikromanometr w zestawie balometru jest przyrządem wielofunkcyjnym, służącym do 
pomiaru takich parametrów, jak prędkość ruchu powietrza, strumień objętości, ciśnienie 
absolutne i różnicowe oraz temperatura i wilgotność powietrza. Do pomiaru temperatury 
i wilgotności służą oddzielne sondy pomiarowe. 

4.3. Metoda polowa pomiaru prędkości przepływu powietrza 
z zastosowaniem anemometru skrzydełkowego 

Badanie pomiaru prędkości przepływu powietrza metodą polową polega na określe-
niu średniej prędkości przepływu powietrza z wyników pomiaru prędkości ruchu powie-
trza w nawiewniku lub wywiewniku oraz na obliczeniu wartości strumienia objętości 
powietrza nawiewanego lub wywiewanego. 

Wartość strumienia objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik lub 
wywiewnik oblicza się ze wzoru 

(5) 

g d z i e : - średnia prędkość przepływu powietrza w przekroju pomiarowym, m/s, 
- pole powierzchni otworu (przekroju) nawiewnika lub wywiewnika, m2. 

W przypadku pomiaru anemometrem skrzydełkowym pokazanym na rysunku 2, za 
powierzchnię do wzoru (5) należy przyjmować: 

• powierzchnię przekroju otworu netto wywiewnika, przy czym pomiar anemometrem 
należy wykonywać w płaszczyźnie otworu wywiewnika, 

• powierzchnię przekroju otworu brutto nawiewnika, przy czym pomiaru anemometrem 
należy dokonywać w takiej odległości od nawiewnika, w której nie występuje wyraźne 
zróżnicowanie prędkości (zazwyczaj w płaszczyźnie oddalonej od 50 mm do 100 mm od 
nawiewnika). 
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Rys. 2. Anemometr skrzydełkowy [7] 
Fig. 2. Rotating vane anemometer [7] 

Podobnie jak w przypadku termoanemometru, po-
prawny wynik - w danych warunkach środowiska -
uzyskuje się przez korektę wyznaczonej wartości 
strumienia objętości obliczając go ze wzoru 

(6) 

gdzie oznacza poprawkę wyniku pomiaru, którą 
wyznacza się, wprowadzając korektę wyniku bezpo-
średniego pomiaru prędkości przepływu, w m/s, na 
odchylenie temperatury i ciśnienia w środowisku 
pomiarowym od wartości standardowych, tj. do 
ciśnienia = 1013,25 Pa i temperatury = 20oC, 
przy czym poprawka ta w nowoczesnych przyrzą-
dach może być niekiedy wprowadzana automa-
tycznie, oraz poprawkę eksploatacyjną przyrządu 
wziętą ze świadectwa anemometru skrzydełkowe-
go sprawdzanego w warunkach laboratoryjnych. 
Jeśli anemometr nie ma układu ustawiania warun-
ków standardowych, wynik bezpośredniego pomia-
ru, w m/s, przelicza się według ogólnie znanych 
wzorów. 

Średnią prędkość powietrza w przekroju nawiewnika/wywiewnika można mierzyć 
dwoma sposobami: 

• poprzez wielopunktowe pomiary anemometrem w środkach równych pól (dotyczy 
to nawiewników i wywiewników o wymiarach przekroju pomiarowego co najmniej dwu-
krotnie większych od średnicy wirnika anemometru), 

• poprzez wolne przesuwanie (wodzenie) przyrządu w przekroju pomiarowym, któ-
rym jest płaszczyzna nad powierzchnią zewnętrzną nawiewnika/wywiewnika, przy 
czym należy tak przesuwać przyrząd, aby uniknąć wielokrotnego pomiaru w tym sa-
mym punkcie przekroju pomiarowego (dotyczy to wszystkich nawiewników i wywiewni-
ków, z wyjątkiem nawiewników i wywiewników o wymiarach przekroju pomiarowego 
mniejszych od średnicy wirnika anemometru). 

Anemometr skrzydełkowy stosowany w Laboratorium LFS ITB 
Stosowano anemometr skrzydełkowy LCA501 firmy AIRFLOW o następujących pa-

rametrach: 
• zakres pomiaru prędkości powietrza: od 0,25 m/s do 30 m/s, 
• dokładność: + 1,0% 0,02 m/s, 
• anemometr nie ma korekcji automatycznej, tj. nie ma wbudowanego systemu 

ustawiania przy odczycie wyniku pomiaru warunków standardowych oraz 
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Działanie anemometru skrzydełkowego polega na tym, że mierzy się prędkość prze-
pływu powietrza proporcjonalną do prędkości obrotowej wirnika przyrządu. Prędkość 
obrotowa jest zliczana przez fotokomórkę przyrządu i przetwarzana przez mikroproce-
sor na prędkość przepływu powietrza. 

Średnią prędkość powietrza w przekroju nawiewnika lub wywiewnika mierzono me-
todą wodzenia, przesuwając wolno przyrząd w pętli w płaszczyźnie przekroju pomia-
rowego, przy czym pomiar w tym samym punkcie wodzenia wykonywano jednokrotnie. 

Anemometr skrzydełkowy sprawdzany był w warunkach laboratoryjnych (bez stoso-
wania opisanej wyżej procedury pomiaru „metodą wodzenia") w laboratorium akredy-
towanym i ma ważne świadectwo sprawdzania z wyznaczonymi poprawkami eksplo-
atacyjnymi w zakresie od 0,3 m/s do 31,4 m/s. Poprawki te są uwzględniane przy wy-
znaczaniu wartości wstawianej do wzoru (6). 

Omówione wyżej charakterystyki metrologiczne przyrządów pomiarowych zostały 
podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Charakterystyki metrologiczne przyrządów pomiarowych na stanowisku PANDA (wg prEN 
16211:2010 niepewność złożona wyniku pomiaru prędkości przepływu powietrza w nawiewniku lub 
wywiewniku, tj. wartości ze wzoru (1) oraz ze wzoru (5) nie powinny przekraczać 
Table 2. Measurement characteristics of measuring instruments for the PANDA stand (according 
to prEN 16211:2010 the total uncertainty of air velocity measurement results for supply or ex-
haust air terminal devices, i.e. values of from equation (1) and from equation (5) 
shall not exceed 
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4.4. Stanowisko pomiarowe z zestawem PANDA 
4.4.1. Ogólny opis stanowiska 

Poniżej (rys. 3) przedstawiono schemat stanowiska do badań porównawczych przy-
rządów do pomiaru strumienia objętości powietrza w układzie wywiewnym oraz zilustro-
wano zestaw do badania szczelności przewodów wentylacyjnych PANDA (fot. 1). 

Rys. 3. Schemat stanowiska do badań porównawczych przyrządów do pomiaru strumienia 
objętości powietrza w układzie wywiewnym (opis w tekście) 
Fig. 3. Layout of the stand for comparison tests of air flow rate instruments in exhaust arrangement 
(description in the text) 

Fot. 1. Zestaw do badania szczelności przewodów wentylacyjnych PANDA [7] 
Photo. 1. Kit for air leakage measurements of air ducts PANDA [7] 
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Podstawowym elementem stanowiska badawczego w Laboratorium LFS Instytutu 
Techniki Budowlanej jest zestaw do badania szczelności PANDA połączony z prosto-
kątnym przewodem badawczym (5), który jest zakończony zamontowanym nawiewni-
kiem lub wywiewnikiem (7) wmontowanym do płyty (6). Powietrze jest wprawiane 
w ruch za pomocą wentylatora (1) o regulowanej prędkości obrotowej. Zestaw PANDA, 
pokazany na rysunku 4, połączony jest z przewodem badawczym (5) przy zastosowa-
niu dyfuzora przejściowego (4) i giętkiego przewodu (3). Oprzyrządowanie (2) do regu-
lacji i pomiaru parametrów zestawu PANDA pozwala na nastawienie wartości wytwa-
rzanego strumienia objętości powietrza. W płycie (6) zamontowano kratkę wentylacyjną 
(7), a w przewodzie badawczym (5) wykonano otwory pomiarowe w trzech odległościach 
od tego elementu (7) zaburzającego przepływ które umożliwia-
ją umieszczenie sondy termoanemometru w wybranych punktach przekroju pomiaro-
wego i wykonanie pomiarów. Strumień objętości powietrza wywiewnika przy zastoso-
waniu przyrządów polowych, tj. zestawu balometru (zestawu z rękawem pomiarowym) 
oraz anemometru skrzydełkowego, mierzono wykorzystując kratkę wentylacyjną (7) 
zamontowaną w płycie (6). 

4.4.2. Zestaw do badania szczelności przewodów wentylacyjnych PANDA 
Zestaw PANDA pokazany na rysunku 4 zawiera wentylator o regulowanej w sposób 

ciągły wydajności oraz układ pomiarowy z miernikiem, umożliwiającym bezpośredni 
odczyt wartości zasysanego lub nawiewanego (przez giętki przewód) strumienia obję-
tości powietrza w m3/h. W okrągłym przekroju przewodu wlotowego przed wentylato-
rem zamontowano kratownicę Wilsona jako czujnik do formowania impulsów pomiaro-
wych ciśnienia różnicowego, z których oblicza się wartość strumienia objętości powie-
trza w m3/h, działającą jak opisano w rozdziale 4.2. 

Do bezpośredniego odczytu strumienia objętości powietrza w zestawie PANDA wy-
korzystywano przyrząd wielofunkcyjny TA 460P firmy AIRFLOW współpracujący z kra-
townicą Wilsona, przy czym możliwy jest pomiar strumienia objętości powietrza tłoczo-
nego lub zasysanego przez zestaw PANDA. 

Przyrząd TA 460P stosowany do pomiaru strumienia objętości powietrza 
określają następujące parametry: 

• zakres pomiaru strumienia objętości: (11-200) l/s (współczynnik = 6,678), 
• dokładność pomiaru strumienia objętości powietrza: 3% odczytu 0,01 l/s, 
• rozdzielczość wskazań: 0,01 l/s. 
Przyrząd TA 460P do pomiaru stosowany był również do pomiaru ciśnienia 

absolutnego barometrycznego w przekroju pomiarowym w strefie kratownicy 
Wilsona zestawu PANDA. 

Wyniki pomiarów ciśnienia wykorzystano przy obliczaniu końcowego wyniku 
do wprowadzenia poprawki korekcyjnej odczytywanych wartości strumienia objętości, 
w warunkach standardowych = 20oC oraz = 1013,25 hPa. 

Przyrząd TA 460P jako mikromanometr stosowany do pomiaru różnicy ciśnienia na 
kratownicy Wilsona równej z której wyznacza się wartość strumienia objętości 
był kalibrowany w laboratorium akredytowanym w zakresie od 0,1 Pa do 3735,0 Pa. 
Wyznaczone przez laboratorium akredytowane poprawki (eksploatacyjne) w spraw-
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dzanym zakresie ciśnień wykorzystuje się do wyznaczania poprawki we wzorze na 
poprawioną względem wartości wartość strumienia objętości powietrza 

(7) 

gdzie oznacza poprawkę nastawionej (lub zmierzonej na przyrządzie TA 460P) 
wartości strumienia objętości powietrza, uwzględniającą poprawkę korekcyjną dla 
warunków odniesienia i wyznaczoną poprawkę (eksploatacyjną). 

4.5. Schemat spójności pomiarowej stanowiska pomiarowego 

Model metrologiczny i zasadę procesów pomiarowych realizowanych na stanowisku 
pomiarowym wyjaśnia schemat spójności pomiarowej tych procesów zilustrowany na 
rysunku 4. 

Rys. 4. Układ hierarchiczny kalibracji określający spójność pomiarową stanowiska badawczego 
i wielkości fizyczne mierzone na poszczególnych etapach 
Fig. 4. Hierarchy arrangement for the calibration determining the traceability of test stand 
and physical quantities measured at respective stages 
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5. Metodyka badań metrologicznych stanowiska pomiarowego 
i sposób kalibracji stanowiska 

5.1. Wybór liczby i usytuowania punktów pomiarowych 

Ze względu na nierównomierny rozkład prędkości przepływu w polu przekroju pomia-
rowego przewodu badawczego konieczny jest jego podział na pola o równej powierzchni 
za pomocą siatki. W polach tych wykonuje się pomiary prędkości powietrza, na pod-
stawie których oblicza się średnią prędkość przepływu powietrza w przekroju pomia-
rowym. W przypadku przewodów o przekroju prostokątnym przekrój pomiarowy należy 
podzielić na prostokąty o jednakowej powierzchni. 

Zgodnie z PN-EN 12599 względną odległość punktu pomiarowego od ścianki prze-
wodu określa wzór 

(8) 

g d z i e : - współrzędne punktu pomiarowego, m, 
- szerokość przewodu wentylacyjnego, m, 
- wysokość przewodu wentylacyjnego, m, 
- numer porządkowy punktu pomiarowego (na linii pomiarowej), 
- liczba punktów pomiarowych (na linii pomiarowej). 

Przekrój poprzeczny przewodu badawczego o wymiarach 400 x 200 mm podzielono 
na kwadraty o boku 100 mm. Pomiary wykonywano w 8 punktach pomiarowych, któ-
rych usytuowanie i oznaczenie pokazano na rysunku 5. 

Rys. 5. Schemat rozmieszczenia 
punktów pomiarowych w przekroju 

przewodu badawczego 
Fig. 5. Arrangement of measuring 

points in the test duct section 
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5.2. Wybór optymalnej odległości przekroju pomiarowego 
od elementu zaburzającego przepływ powietrza 

W stanowisku badawczym przystosowanym do badań w układzie wywiewnym 
miejscem powstawania zaburzeń przepływu powietrza w przewodzie badawczym 
była kratka wywiewna. W celu oceny wpływu tych zaburzeń na wyniki punktowych 
pomiarów prędkości przepływu powietrza pomiary wykonywano termoanemometrem 
certyfikowanym TA440-A w trzech przekrojach przewodu badawczego usytuowanych 
w odległościach od kratki wentylacyjnej, stanowiących wielokrotności równe dziesię-
ciu, pięciu i jednej średnicy równoważnej przewodu. 

Wyniki pomiarów przy czterech nastawionych na zestawie PANDA wartościach 
strumienia objętości powietrza podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Wyniki pomiarów strumieni objętości powietrza termoanemometrem TA440-A w prze-
wodzie pomiarowym w różnych odległościach od strefy zaburzeń przepływu, dla trzech wartości 
strumienia objętości powietrza wytwarzanego w zestawie PANDA 
Table 3. Air flow rate measurements results of thermoanemometer TA440-A for different dis-
tances from flow disturbances area in the test duct for three air flow rate values generated in 
PANDA system 

Podane w kolumnach 4, 6 i 10 odchylenia standardowe odnoszą się do serii 80 pomia-
rów punktowych (10 powtórzeń w 8 punktach rozmieszczonych według rysunku 5 
w przekroju pomiarowym), jakie wykonano dla każdego z trzech przekrojów pomiaro-
wych usytuowanych w odległościach od kratki równych przy 
czym oznacza wymiar średnicy hydraulicznej przewodu prostokątnego. 

Wartości odchyleń standardowych wyznaczonych wartości strumieni objętości, 
oszacowane dla cykli badań prowadzonych przy różnym oddaleniu płaszczyzny po-
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miarowej od zaburzenia, przy różnych prędkościach przepływu powietrza, wykazały że 
oddalenie płaszczyzny pomiarowej o od zaburzenia przepływu (kratki wentyla-
cyjnej pracującej w systemie wentylacji wywiewnej) jest wystarczające i nie wnosi do-
datkowej niepewności w procesie kalibracji strumienia objętości powietrza wywiewnika. 

5.3. Doświadczalny dobór ustawienia parametrów dynamicznych pomiaru 
termoanemometrem 

W tablicy 4 podano wyniki badań niestabilności odczytów w zależności od 3 nasta-
wionych wartości stałej czasowej przyrządu przy nastawionym strumieniu powietrza 
około 600 m3/h. Badania wykonywano w jednym, stałym punkcie przekroju pomiaro-
wego (w dolnym środkowym segmencie przekroju), toteż można się spodzie-
wać, że przy jednej nastawie strumienia objętości powietrza wywiewanego 
będzie występować podobieństwo strugi i za odchylenia wartości odczytów na termo-
anemometrze TA440-A będą odpowiedzialne ustawienia stałych czasowych użytego 
przyrządu. 

Jak podano w rozdziale 5.2, wyniki badań wykazały, że w strumieniu powietrza wy-
wiewanego w przewodzie badawczym, występują stosunkowo małe wahania prędkości 
przepływu w przekroju oddalonym o 10 średnic hydraulicznych od elementu zaburza-
jącego, jakim jest kratka wentylacyjna. 

Tablica 4. Wyniki eksperymentu wykonanego w celu wyboru optymalnej wartości stałej czasowej 
nastawianej na przyrządzie TA440-A 
Table 4. Results of the experiment performed for choosing an optimal time-constant set in the 
instrument TA440-A 

Stała czasowa 
nastawiana 
na TA440-A 

Wyniki pomiaru prędkości przepływu powietrza termoanemometrem 
certyfikowanym TA440-A przeliczone na wartości strumieni objętości 

sekundy 

średnia z serii 
10 odczytów 
(co 15 sek.) 

m/s 

warunki 
przeliczony 

wynik 
m3/h 

odchylenie 
standard. względne 

(niestabilność) % 

1 2,17 625,0 5,3 

5 2,27 653,8 3,3 

20 2,28 657,5 2,7 

Ponadto uzyskane w eksperymencie opisanym w tablicy 4 wyniki wskazują, że 
w przekroju istnieje zależność wartości względnych odchyleń standardowych 
strumieni objętości od wartości nastaw stałej czasowej termoanemometru. Ze względu 
na optymalizację warunków wykonywania pomiarów (dokładności pomiaru i czasu jego 
trwania) powinny być one wykonywane przy nastawie stałej czasowej termoanemome-
tru nie mniejszej niż 5 sek. W dalszych badaniach przyjęto, że wartość stałej czasowej 
5 sek. nie wniesie istotnej niepewności przy kalibracji stanowiska pomiarowego. 
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6. Kalibracja stanowiska pomiarowego z zestawem Panda 

W celu kalibracji zestawu PANDA jako wzorca roboczego wartości strumienia obję-
tości powietrza wywiewników, wykonano w 8 punktach rozłożonych według siatki 
w przekroju pomiarowym z rysunku 5 pomiary punktowe prędkości przepływu powie-
trza w m/s (powtarzając serie pomiarowe 10 razy) i wyznaczono na podstawie tych 
wyników wartości strumieni objętości powietrza w m3/h, jako średnie dla przekroju 
pomiarowego w odległości i zarazem średnie dla nastawionej wartości stru-
mienia Pomiary te wykonano certyfikowanym termoanemometrem TA440-A po 
uprzednim nastawieniu wartości strumienia wywiewanego przez kratkę wentylacyjną 
przy wykorzystaniu zestawu PANDA. Wyniki pomiarów, skorygowane dla warunków 
standardowych ciśnienia i temperatury oraz uwzględniające poprawkę eksploatacyjną 
ze świadectwa wzorcowania termoanemometru TA440-A w laboratorium akredytowa-
nym, podano w tablicy 5. 

Tablica 5. Wyniki kalibracji wzorca roboczego strumienia objętości powietrza wywiewnika 
Table 5. Results of calibration of the working measurement standard for air flow rate of an ex-
haust air terminal device 

Strumień objętości 
powietrza 

wywiewanego 
przez zestaw PANDA 

m3/h 

Średnia 
z 8 pkt. 
i serii 
po 10 

powtarza-
nych 

pomiarów 

Odchylenie 
standard. 
względne 
średniej 
z serii 

% 

Warunki 
otoczenia 

Przeliczony 
wynik 

pomiaru 
strumienia 
objętości 

m3/h 

Niepewność 
względna 
pomiaru 

strumienia 
objętości 
powietrza 

termoanemo-
metrem 

% 

nasta-
wiany 

odczytany 
z poprawką 

m/s 
złożona 

4GG 409,7 1,38 2,9 416,1 4,25 8,50 

5GG 513,1 1,66 2,3 495,7 3,89 7,78 

6GG 599,5 2,04 1,7 619,9 3,47 6,94 

7. Szacowanie niepewności rozszerzonej wyniku pomiaru 
strumienia objętości powietrza w przewodzie badawczym 
przy użyciu certyfikowanego termoanemometru TA440-A 

Względną złożoną niepewność standardową pomiaru strumienia objętości powie-
trza (odniesionego do ciśnienia odniesienia termoanemometrem z kompensacją 
temperatury oszacowano ze wzoru 
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(9) 

gdzie - niepewność (typu B) zmierzonego pola przekroju przewodu prosto-
kątnego (powierzchni pomiarowej). 

Względną niepewność złożoną wartości pola powierzchni przekroju przewodu pro-
stokątnego obliczono jako iloczyn wyników pomiarów liniowych długości i szeroko-
ści przekroju prostokątnego przewodu badawczego prowadzącego generowany stru-
mień do nawiewnika: 

(10) 

Jest to niepewność typu B oszacowana na podstawie danych eksperymentalnych 
(wyników pomiarów geometrycznych), dla których założono normalny rozkład prawdo-
podobieństwa, przy czym jako estymaty tych wielkości przyjęto wartości oczekiwane 
(wartości średnie uzyskanych wyników), a pierwiastki kwadratowe ich wariancji jako 
związane z nimi niepewności standardowe Do pomiarów stosowano przymiar 
liniowy charakteryzujący się błędem granicznym = 1 mm. 

Pozostałe niepewności we wzorze (9) to: 
- niepewność (typu A) oszacowana dla serii wyników pomiaru prędko-

ści przepływu powietrza termoanemometrem 
- niepewność (typu B) rozdzielczości cyfrowego odczytu termoane-

mometrem 
- niepewność (typu B) poprawki (eksploatacyjnej) według świadec-

twa wzorcowania termoanemometru w laboratorium akredytowanym 
- niepewność (typu B) pomiaru prędkości przepływu związana 

z nieregularnością profilu prędkości powietrza w danym przekroju pomiarowym usytu-
owanym przed kratką w odległości 10 średnic równoważnych określonych dla 
prostokątnego przewodu badawczego Wartość niepewności względnej zwią-
zana z miejscem pomiaru prędkości przepływu powietrza w przewodzie, jaka podana 
jest w normie PN-EN 12599: 2002, została potwierdzona przez wyniki badań zamiesz-
czone w tablicy 3. 

- niepewność (typu B) poprawki eksploatacyjnej, związana z od-
chyleniem wartości ciśnienia barometrycznego od wartości odniesienia, w środowi-
sku wyznaczania poprawki eksploatacyjnej w laboratorium akredytowanym, które 
przeprowadziło wtórne wzorcowanie termoanemometru. Wstępne oszacowania wyka-
zały, że ta niepewność jest o dwa rzędy mniejsza niż inne i można ją pominąć. 

Oszacowane wartości niepewności względnej wyników pomiaru trzech nastawionych 
na różną wartość strumieni objętości powietrza wywiewnika, jakie uzyskano przy za-
stosowaniu termoanemometru, podano w tablicy 5. 
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8. Badania porównawcze przyrządów polowych 
Przykładowe wyniki kalibracji na stanowisku PANDA 
przyrządów polowych do pomiaru strumieni objętości 
powietrza wywiewników 

Kalibracja stanowiska do badania strumieni objętości powietrza wywiewników i na-
wiewników przy zastosowaniu certyfikowanego termoanemometru TA440-A jako wzor-
ca roboczego umożliwiła Laboratorium LFS ITB przystąpienie do wykonania pomiarów 
porównawczych (wzorcowania) przyrządów polowych, tj. balometru oraz anemometru 
skrzydełkowego. 

Pomiary porównawcze, przy różnych nastawach wartości przeprowadzono 
w tych samych dniach, w warunkach otoczenia podanych w tablicy 6, w której zestawio-
no również wyniki pomiarów wykonane: 

• przyrządem wzorcowym - termoanemometrem TA440-A, tj. wartości średnie 
punktowych pomiarów prędkości przepływu i przeliczone wartości średnie strumieni 
objętości powietrza z serii pomiarowych liczących po 80 odczytów dla 8 punktów 
rozłożonych w przekroju pomiarowym znajdującym się w odległości od kratki równej 

podano odchylenia standardowe względne oszacowane dla tych serii oraz 
wartości niepewności złożonych względnych oszacowane według wzoru (10) dla 
warunków pomiarowych otoczenia, 

• przyrządem polowym - balometrem tj. wartości średnie strumieni 
objętości powietrza z serii pomiarowych liczących po 10 wyników, uzyskanych przy 
tej samej nastawie strumienia objętości powietrza podano odchylenia stan-
dardowe względne wyników oszacowane dla tych serii pomiarowych oraz wartości 
niepewności złożonych względnych pomiaru balometrem oszacowane według wzoru 
(12) dla warunków pomiarowych otoczenia, 

• przyrządem polowym - anemometrem skrzydełkowym LCA501, tj. wartości śred-
nie prędkości przepływu i strumieni objętości powietrza z serii pomiarowych liczą-
cych po 10 wyników uzyskanych przy tej samej nastawie strumienia objętości powie-
trza podano odchylenia standardowe względne wyników oszacowane dla 
tych serii pomiarowych oraz wartości niepewności złożonych względnych pomiaru 
anemometrem skrzydełkowym oszacowane według wzoru (14) dla warunków pomia-
rowych otoczenia. 
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Tablica 6. Wyniki badań porównawczych przyrządów polowych 
Table 6. Results of comparison tests for field instruments 
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9. Szacowanie niepewności rozszerzonej wyników pomiaru 
przyrządami polowymi strumieni objętości powietrza 
zasysanych przez wywiewnik do zestawu PANDA 

9.1. Pomiar balometrem z rękawem pomiarowym przykładanym 
do wywiewnika 

Ogólną zależność na względną złożoną niepewność standardową pomiaru strumie-
nia objętości powietrza (z odniesieniem wyników do warunków standardowych ciśnie-
nia = 1013 hPa i temperatury odniesienia = 20oC) balometrem określa wzór 

(11) 

Przyrząd może być wyposażony w układ kompensacji temperatury i ciśnienia baro-
metrycznego, ale jeśli temperatura (gdzie = 273 lub ciśnienie atmosferyczne 

różnią się od warunków standardowych (20oC i = 1013 hPa), a brak jest układu 
kompensacji, to należy wprowadzić do zmierzonej wartości strumienia objętości powie-
trza poprawkę: 

(12) 

Znaczenie składowych niepewności standardowych względnych jest następujące: 
- odchylenie standardowe wyników pomiarów strumienia objętości ba-

lometrem, 
- niepewność pochodząca z podanej przez producenta dokładności 

wskazań i rozdzielczości cyfrowego balometru mierzącego 
- niepewności poprawek na wartości ciśnienia at-

mosferycznego i temperatury różne od wartości odniesienia = 293 K = 20oC) 
i = 101 325 Pa. 

Oszacowane wartości niepewności wyników pomiaru trzech, nastawionych na różną 
wartość, strumieni objętości powietrza wywiewnika uzyskanych przy zastosowaniu 
balometru podano w tablicy 6. 

9.2. Pomiar anemometrem skrzydełkowym LCA501 wykonywany 
na wywiewniku metodą wodzenia 

Ogólną zależność na względną złożoną niepewność standardową pomiaru strumie-
nia objętości powietrza (odniesionego do ciśnienia odniesienia = 101 325 Pa i tem-
peratury odniesienia = 293 K) anemometrem określa wzór 
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(13) 

Przyrząd nie jest wyposażony w układ kompensacji temperatury oraz ciśnienia i jeśli 
temperatura lub ciśnienie atmosferyczne różnią się od warunków standardowych 
(20oC i = 101 325 Pa), to należy wprowadzić do zmierzonej wartości prędkości stru-
mienia objętości powietrza poprawkę według wzoru (13). 

Wyznaczanie powierzchni otworu wywiewnika (netto) i oszacowanie niepew-
ności wartości 

Powierzchnię netto otworu kratki wywiewnej wyznacza się, biorąc pod uwagę jej 
geometrię, tj odejmując zmniejszające prześwit kratki powierzchni rzutu zamontowa-
nych w niej łopatek kierujących. Uwzględniając wymiary charakterystyczne powierzch-
ni łopatek i ich rozmieszczenia, na przykład wymiary a, b, i c, oraz znając błąd gra-
niczny zastosowanego przymiaru, można napisać wzór na względną niepewność po-
wierzchni 

Wywiewnik zamontowany na stanowisku badanym miał zmierzoną powierzchnię 
otworu netto = 0,05146 m2. 

Niepewność powierzchni otworu wywiewnika, zmierzonej przymiarem 
z niepewnością 1 mm oszacowano ze wzoru 

(14) 

g d z i e : - rozrzut wyników pomiarów prędkości powietrza anemometrem 
- niepewność rozdzielczości cyfrowego anemometru skrzydełkowe-

go mierzącego 
- niepewności poprawek na wartości ciśnienia 

atmosferycznego i temperatury różne od wartości odniesienia = 293 K = 20oC) 
i = 101 325 Pa. 

Oszacowane wartości niepewności wyników pomiaru trzech nastawionych na różną 
wartość strumieni objętości powietrza wywiewnika, uzyskanych przy zastosowaniu 
anemometru skrzydełkowego, podano w tablicy 6. 

10. Obliczenie wskaźników charakteryzujących poprawność 
przeprowadzenia badań porównawczych metod polowych 
(w danych warunkach środowiska termicznego i przepływu) 

Do oceny wyników badań strumienia objętości powietrza wykorzystano wskaźnik do 
oceny poprawności kalibracji, tj. liczbę wyrażoną wzorem 

(15) 
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g d z i e : - wynik pomiaru (średni) uzyskany metodą badaną, porównywaną z refe-
rencyjną, m3/h, 

- wynik pomiaru (średni) uzyskany metodą referencyjną, m3/h, 
- niepewność rozszerzona względna wyniku 
- niepewność rozszerzona względna wyniku uzyskanego metodą refe-

rencyjną 
Do obliczenia wartości niepewności rozszerzonej względnej wyników badań przyjęto 

współczynnik rozszerzenia = 2 odpowiadający 95% przedziałowi ufności. 
Jako metodę referencyjną przyjęto pomiar prędkości przepływu powietrza w przekro-

ju pomiarowym certyfikowanym termoanemometrem TA440-A. Metody badane to me-
tody polowe, w tym przyrządy, opisane w rozdziałach 4.2 oraz 4.3. 

Wartości dla trzech strumieni objętości powietrza nastawianych na stanowisku po-
miarowym, które zostały obliczone na podstawie wyników z tablicy 6, podano w tablicy 7. 

Tablica 7. Wyniki obliczeń wartości liczby dla trzech wartości strumieni objętości powietrza 
Table 7. Calculation results of number for three air flow rate values 

Strumień objętości powietrza 
nastawiony 

m3/h 

Strumień objętości powietrza 
nastawiony 

m3/h 

400 -0,4524 -0,1294 

500 -0,3316 -0,2024 

600 -0,5766 -0,4054 

Wobec spełnienia kryterium została potwierdzona doświadczalnie popraw-
ność przeprowadzonych porównań przyrządów polowych do pomiaru strumieni objęto-
ści powietrza wywiewnika z termoanemometrem TA440-A przyjętego jako metoda 
referencyjna. 

11. Oszacowanie wzajemnej równoważności pomiarów 
przyrządami polowymi na podstawie porównania wyników 
testu DoE (degree of equivalence between participants 
or instruments) 

W ostatnich latach jako narzędzie do oceny statystycznej wyników porównań obiek-
tów (laboratoriów wzorcujących) lub metod pomiarowych i przyrządów jednego zasto-
sowania, które powinny być równoważne metrologicznie, tj. powinna je cechować rów-
norzędna niepewność, stosuje się wskaźnik DoE. Według definicji [8] może to być 
stopień równoważności odniesionej do wzorca [9] lub stopień wzajemnej równoważno-
ści (zamienności) metod albo przyrządów pomiarowych który oznacza się 
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symbolem i oblicza jako różnicę średnich z wyników równolegle wykonywanych 
pomiarów: 

(16) 

gdzie: - normalizowana wartość średnia strumienia objętości powietrza 
zmierzona metodą w naszych badaniach balometrem war-
tość odnosi się do termoanemometru odniesienia, 

- normalizowana wartość średnia strumienia objętości powietrza 
zmierzona metodą w naszych badaniach anemometrem skrzydełkowym 
LCA501. 

Równoważność metrologiczna metod pomiarowych zostaje potwierdzona, jeżeli war-
tość stopnia równoważności jest mniejsza od niepewności rozszerzonej 
(dla = 2) tej wartości: 

(17) 

gdzie niepewność złożoną stopnia równoważności 

(18) 

wyznacza się obliczając niepewność złożoną ze wzoru (na podstawie danych 
z tabl. 6) 

(19) 

Tablica 8. Obliczenia potwierdzające wzajemną równoważność metrologiczną przyrządów polowych 
Table 8. Calculations confirming the degree of equivalence for field instruments 

Strumień 
objętości 
powietrza 

wywiewnika 
nastawiony 

m3/h 

Strumień 
objętości 
powietrza 

wywiewnika 
nastawiony 

m3/h 

400 398,6 409,3 0,02571 0,07909 0,15817 

500 481,6 483,4 0,00363 0,07572 0,15145 

600 592,0 591,4 0,00097 0,07048 0,14095 

Wobec spełnienia kryterium potwierdzona została równoważność metro-
logiczna badanych przyrządów polowych do pomiaru strumienia objętości powietrza 
wywiewnika. 
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12. Podsumowanie i wnioski 

Badania poprawności pomiaru strumienia objętości powietrza wywiewnika przyrzą-
dami polowymi: balometrem i anemometrem skrzydełkowym przy zastosowaniu sta-
nowiska pomiarowego z zestawem PANDA wykazały, że zostały spełnione wymagania 
normy PN-EN 12599:2002, dotyczące dopuszczalnej wartości niepewności (złożonej) 
pomiaru prędkości przepływu powietrza tymi przyrządami, wynoszącej Wymaga-
nia te są obniżone w projekcie nowelizacji tej normy, według którego, jeżeli wartości 
strumienia objętości powietrza nawiewnika lub wywiewnika obliczane są z wyników 
pomiaru prędkości przepływu powietrza, to dopuszczalna niepewność (złożona) tych 
pomiarów nie powinna przekraczać wartości 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że na podstawie wykonanych kalibracji 
przyrządów polowych do pomiaru strumienia objętości powietrza wywiewników na 
stanowisku badawczym w Laboratorium LFS ITB możliwe jest szacowanie niepewno-
ści pomiaru tymi przyrządami w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, tj. w budyn-
kach z wentylacją. Należy pamiętać, że wartości strumienia objętości powietrza wy-
wiewników i nawiewników są wskaźnikami prawidłowego działania instalacji wentylacji 
i klimatyzacji. Uzyskane w badaniach porównawczych niepewności pomiaru za pomo-
cą przyrządów polowych można uznać za wiarygodne, ponieważ są one związane ze 
zwalidowanymi procedurami pomiarowymi, a nie tylko z danymi uzyskanymi ze świa-
dectw wzorcowania przyrządów. 

Przy zastosowaniu badanych przyrządów polowych i opracowanej metody ich testo-
wania w warunkach roboczych uzyskano wartości liczby niższe od 1, co świadczy 
o poprawnie przeprowadzonych badaniach kalibracyjnych (np. doborze metody odnie-
sienia). 

Wykazano również, że został spełniony warunek wzajemnej równoważności metro-
logicznej przyrządów polowych, co upoważnia do zamiennego stosowania tych przy-
rządów w pomiarach strumienia objętości powietrza nawiewników lub wywiewników, 
wykonywanych w działalności eksperckiej systemów wentylacji przez Laboratorium 
LFS ITB. 
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STAND FOR THE AIR FLOW RATE MEASUREMENT OF SUPPLY AND EXHAUST 
TERMINAL DEVICES AND ITS APPLICATION FOR TESTING THE MEASUREMENT 

CORRECTNESS OF INSTRUMENTS FOR THE FIELD TESTS 

Summary 

In the article the methodology and test results of air flow rates on the stand for the comparison 
tests of field measuring instruments, performed at the LFS ITB Laboratory by the reference and 
field methods, according to the test procedure no. LFS-004/1/09-2010, were presented. The state 
of standard settlements in the scope of air flow rate tests of supply and exhaust air terminal de-
vices were described. The applied measuring methods within the LFS-004/1/09-2010 procedure 
were presented. The stand for the comparison tests with PANDA system and measuring charac-
teristics of applied instruments were described. The optimal distance from the flow disturbing 
element was chosen experimentally. The calibration of the test stand with PANDA system was 
made. The results of comparison tests were given and the uncertainties of three methods of air 
flow rate measurements were evaluated. The factors characterizing the correctness of the com-
parison measurements were calculated and the degree of equivalence for instruments 
was evaluated. 

Praca wpłynęła do Redakcji 30 I 2012 r. 

53 


