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Streszczenie:   W pracy przedstawiono wyniki analizy sy-
mulacyjnej przepływu strumienia powietrza przez szczeliny 

wentylacyjne ścian zewnętrznych. W sposób szczegółowy opi-
sano model komputerowy analizowanego fragmentu ściany, 
sposób rozwiązania zadania oraz warunki brzegowe. Uzyskane 
wyniki mają na celu znalezienie odpowiedzi na temat popraw-
ności rozwiązania docieplenia zabytkowych ścian drewnianych 
od strony wewnętrznej. W szczególności zwrócono uwagę na 
badanie wielkości strumienia przepływu powietrza przez ściany 
w zależności od wielkości projektowanych otworów wlotowych 
i warunków pogodowych pod kątem strat ciepła na drodze prze-

nikania. Prezentowane wyniki stanowią fragment większego 
projektu badawczego „Rewitalizacja i rozwój historycznego 
kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”.  

Słowa kluczowe:  symulacja numeryczna, rewitalizacja, budy-

nek zabytkowy, architektura drewniana. 

1. WPROWADZENIE 

Problemy rewitalizacji ścian zewnętrznych obiektów za-

bytkowych był tematem wielu badań zarówno w kraju jak 

i za granicą. Pierwsza grupa prac dotyczyła rozwiązań 

polegających na ochronie istniejących zasobów poprzez 
zabezpieczenie przegród przed niszczącym działaniem 

środowiska zewnętrznego [1,2]. Druga związana była 

z koniecznością poprawy właściwości termicznych ścian 

[3,4] w celu spełnienia obecnie obowiązujących przepi-

sów. W obu przypadkach analizowane były przeważnie 

wielkogabarytowe obiekty zabytkowe o masywnej kon-

strukcji murowanej z cegieł pełnych o znacznej grubości 

muru. Tego typu stan wyjściowy narzucał konkretne roz-

wiązania oraz wiązał się z problemami fizyko-

budowlanymi. Wynikały one najczęściej z konieczności 

umiejscowienia materiału izolacyjnego po wewnętrznej 

stronie przegrody. Takie rozwiązanie generowało trzy 

podstawowe problemy: 

� przesunięcie do wnętrza muru granicy niskich tempe-

ratur, 

� wzrost ryzyka kondensacji międzywarstwowej, 

� odizolowanie masy termicznej ściany od powietrza 

wewnętrznego. 

Problem któremu poświęcono niniejszą pracę różni się 

całkowicie od zagadnień dotychczas analizowanych za-
równo ze względu na budowę ściany jak i wielkość obiek-

tu. Praca poświęcona jest bowiem budynkom mało gaba-

rytowym o ścianach zewnętrznych drewnianych wykona-

nych w konstrukcji sumikowo-łątkowej, o grubości bali 

około 9 cm. W odróżnieniu od wielokrotnie grubszych 

ścian ceglanych tego typu rozwiązanie można docelowo 

traktować jako przyszłą ścianę konstrukcyjno-osłonową 

nowej przegrody pokrytej od strony wewnętrznej materia-

łem termoizolacyjnym (rys. 1). Sposób rozwiązania połą-

czenia pomiędzy dawną częścią zewnętrzną a nową kur-

tyną wewnętrzną stanowi przyczynek do podjęcia badań, 

których wyniki zamieszczono w niniejszej pracy.  

   

Rys. 1. Poziomy i pionowy przekrój przez ścianę. 
Fig. 1. Horizontal and vertical cross section through the wall. 
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2. MODELOWANIE PRZEPŁYWU POWIETRZA 

Do modelowania procesów cieplnych zachodzących 

w obudowie modernizowanych budynków z uwzględnie-

niem przepływu powietrza wykorzystano zaawansowany 

model numeryczny opisujący transport ciepła i masy [5]. 
Dyskretyzację w przestrzeni dokonano metodą objętości 

skończonych. W metodzie tej model obiektu dzielony jest 

na podprzestrzenie o skończonej objętości, które repre-

zentowane są przez węzły znajdujące się w ich geome-

trycznym środku. Budynek definiowany jest przez za-

mknięte strefy powietrza ograniczone elementami prze-

gród: ścianą, podłogą, sufitem bądź dachem. Następnie 

ustalany jest bilans masy, energii i pędu dla każdego 

z tych podobszarów. Przykładowy, graficzny schemat 

opisujący przykładowe strefy w metodzie objętości skoń-

czonych wraz z pokazanymi drogami wymiany ciepła 
i masy przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rys. 2. Schemat stref budynku wraz z pokazaniem podstawo-

wych ścieżek wymiany ciepła i masy. 
Fig. 2. Scheme of the building zone with main heat and mass 
flow paths. 

Zjawiska przepływu powietrza w szczelinie analizo-

wano z uwzględnieniem transportu ciepła na drodze 
przewodzenia (przez obie obudowy), promieniowania 

oraz konwekcji w wyniku napływu powietrza do wnętrza 

szczeliny. Do opisu procesu zastosowano model sieciowy 

dla którego zdefiniowano węzły, komponenty oraz ścieżki 

przepływu powietrza. Węzły podzielono na dwie grupy: 

zewnętrzne reprezentujące warunki otoczenia zgodnie 

z danymi zawartymi w pliku klimatycznym oraz we-

wnętrzne reprezentujące skończone objętości powietrza. 

Komponenty stanowiły wloty i wyloty powietrza o zało-

żonej powierzchni. Dodatkowo zdefiniowano wszystkie 

możliwe ścieżki przepływu powietrza pomiędzy poszcze-
gólnymi węzłami. 

3. ZABYTKOWE OBIEKTY DREWNIANE 

Miasto Zgierz koło Łodzi to jedno z nielicznych miejsc w 

Polsce w jakim zachowała się do dnia dzisiejszego trady-

cyjna, drewniana zabudowa mieszkalno-usługowa. Po-

wstała ona w pierwszej połowie XIX wieku jako efekt 

silnego rozwoju w Łodzi i okolicach przemysłu włókien-

niczego. 

 

Rys. 3. Widok budynku – stan przed demontażem [6]. 
Fig. 3. View of the building before disassembly [6]. 

Dwukondygnacyjne budynki wznoszone były w techno-

logii drewnianej. Na parterze znajdowała się mała, ro-

dzinna manufaktura, zaś piętro pełniło funkcję mieszkal-

ną. Od czasu II wojny światowej obiekty popadały w ru-

inę a w oryginalną strukturę samowolnie wprowadzano 

wiele naniesień. Część obiektów została w międzyczasie 
obudowana ceglanymi ścianami i otynkowana. Na części 

dokonano dociepleń metodami gospodarczymi. Wiele 

z obiektów ucierpiało w wyniku braku właściwej konser-

wacji, w szczególności przed wilgocią gruntową i wodą 

opadową. Na części jednak zachowały się oryginalne 

elementy i detale architektoniczne. 

Po roku 2000 podjęto próbę rewitalizacji części obszaru 

dawnej dzielnicy tworząc projekt „Miasto Tkaczy”. 

W roku 2009 w wyniku współpracy Władz Miasta z Ka-

tedrą Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Poli-

techniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Technicznego w 
Trondheim miasto Zgierz zdobyło środki na sfinansowa-

nie modernizacji 4 obiektów. Zakończenie realizacji in-

westycji planowane jest na rok 2011. 

4. OPIS PRZYPADKU 

Poza problemami fizyko-budowlanymi wymienionymi we 

wstępie, w przypadku litych ścian drewnianych pojawia 

się dodatkowa niedogodność. Jest ona związana z wysoką 

higroskopijnością oraz zdolnością do pochłaniania wody 

deszczowej ponad stu letniego drewna. O ile w przypadku 

ścian jednorodnych dyfuzja wilgoci do wnętrza przegrody 

ograniczona jest poprzez korzystny gradient temperatur 

o tyle warstwa zewnętrzna ścian docieplonych od środka 
znajduje się w strefie niskich temperatur narażając ją na 

ryzyko zawilgocenia. Dokładne analizy cieplno-

wilgotnościowe ścian zewnętrznych są tematem innego 

opracowania i nie będą tutaj przytaczane. Szczegółowo, 

natomiast omówione zostaną zagadnienia przepływu cie-

pła w wentylowanych szczelinach powietrznych w ścia-

nie. 
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Założono, że projektowana przestrzeń powietrza będzie 

posiadała możliwość przewietrzania za pomocą otworów 

znajdujących się w jej części dolnej (wlot) i górnej (wy-

lot) (rys. 4). Przeanalizowano dwie wielkości otworów: 

50×5 cm oraz 25×2,5 cm. Szerokość szczeliny przyjęto na 
poziomie 5 cm. 

 

Rys. 4. Fragment elewacji wschodniej – projekt [7] wraz z pro-
pozycją usytuowania otworów wlotowych i wylotowych. 
Fig. 4. Fragment of east elevation – project [7] with a propose 
location of inlets and outlets. 

Na rysunku 5 pokazano komputerowy model wybranego 

fragmentu elewacji zewnętrznej wraz z sąsiadującym po-

mieszczeniem oraz zaznaczono miejsca wlotowe i wylo-

towe. Analizę ograniczono do fragmentu przegrody ze-

wnętrznej, którą podzielono dodatkowo na trzy fragmenty 

odseparowane od siebie poprzez pionowe elementy kon-

strukcyjne – łątki. Przyjęto, że podział elementów rusztu 

wewnętrznego między którymi umieszczona będzie izola-

cja termiczna pokryje się z łątkami (słupkami). Układ 

poziomy odrzucono ze względów technologicznych. Ob-
liczenia wykonano dla warunków Typowego Roku Mete-

orologicznego opracowanego dla miasta Łodzi [8]. Przy-

jęto, że ściany zewnętrzne budynku to przegrody o silnej 

ekspozycji na oddziaływanie opływającego powietrza. 
 

 

 

Rys. 5. Model analizowanego fragmentu przegrody. 
Fig. 5. Model of analyzed fragment of the partitions. 

5. WYNIKI 

 

Rys. 6. Prędkość wiatru, prędkość powietrza na wlocie oraz 
wielkość strumienia przepływu powietrza przez szczelinę wen-

tylacyjną (50×5 cm) w wybranym tygodniu zimy. 

Fig. 6. Wind speed, air flow at inlet gap and volume flow rate 

through air gap (50×5 cm) in a selected winter week. 

 

Rys. 7. Prędkość wiatru, prędkość powietrza na wlocie oraz 

wielkość strumienia przepływu powietrza przez szczelinę wen-

tylacyjną (25×2,5 cm) w wybranym tygodniu zimy. 

Fig. 7. Wind speed, air flow at inlet gap and volume flow rate 

through air gap (25×2,5 cm) in a selected winter week. 

Na rysunkach 6 i 7 pokazano historie zmian podstawo-

wych wielkości opisujących przepływ powietrza w wen-

tylowanej szczelinie dla wybranego tygodnia zimy. Był to 

okres o zmiennych warunkach wietrznych Oba przypadki 

różnią się jedynie wielkością otworów wlotowych i wylo-

towych. Wielkość przepływu nie zawsze jest proporcjo-

nalna do prędkości wiatru z uwagi na fakt, że jego kieru-

nek jest zmienny. Występuje natomiast silna zależność 

pomiędzy wielkością otworu a ilością przepływającego 

powietrza. Pewne znaczenie ma też konwekcja naturalna 
wywołana różnica temperatur pomiędzy zasysanym 

a wyrzucanym ze szczeliny powietrzem. Ten rodzaj wy-

miany ciepła widoczny jest także na rys. 8 i 9. 
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Rys. 8. Strumień strat ciepła na drodze przewodzenia z pomiesz-
czenia do szczeliny powietrznej oraz na drodze infiltracji powie-

trza do szczeliny w wybranym tygodniu zimy (50×5 cm). 

Fig. 8. Conduction heat flux from the room to air gap and heat 
flux through infiltration inside the gap in a selected winter week 

(50×5 cm). 

 

Rys. 9. Strumień strat ciepła na drodze przewodzenia z pomiesz-

czenia do szczeliny powietrznej oraz na drodze infiltracji powie-

trza do szczeliny w wybranym tygodniu zimy (25×2,5 cm). 

Fig. 9. Conduction heat flux from the room to air gap and heat 
flux through infiltration inside the gap in a selected winter week 

(25×2,5 cm). 

Pokazano na nich zmiany wielkości wymiany ciepła na 

drodze przewodzenia do szczeliny powietrznej oraz infil-

tracji ze szczeliny do środowiska zewnętrznego. Wielkość 

strat na drodze przewodzenia nie jest silnie zależna od 

temperatury panującej w szczelinie a pośrednio od wiel-

kości otworu. Ta natomiast ma znaczenie w przypadku 

strat na drodze infiltracji stanowiącej kilkukrotnie więk-

sze straty energii niż straty na drodze przewodzenia po-

między pomieszczeniem a szczeliną. 

 

 

6. PODSUMOWANIE 

Praca stanowi początkowy etap analiz cieplno-

wilgotnościowych dla zabytkowych obiektów drewnia-

nych. Jednym z etapów jest analiza słuszności zastosowa-

nia pionowych szczelin wentylowanych w modernizowa-
nych ścianach zewnętrznych po dociepleniu. Ma ona od-

powiedzieć na pytanie jaka jest najkorzystniejsza wiel-

kość otworu i jak proponowane rozwiązanie wpłynie na 

bilans cieplny budynku. 

______________________________________________ 
Praca częściowo zrealizowana w ramach 

projektu „Rewitalizacja i rozwój historycz-

nego kompleksu architektury drewnianej 

miasta Zgierza” finansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego. 

AIR FLOW ANALYSIS THROUGH VERTICAL GAPS 
IN A PARTITIONS OF FULLY EXPOSE BUILDING 

Summary:   The paper presents numerical result of air flow 
through the gap. The vertical, air gap is located in a modernized 
wooden walls of historical building, between old wooden part 
and thermal insulation from, inside. Based on the analysis it will 
be possible to find the best solutions of wall with gap and esti-

mate the heating energy looses by conduction and convection. 

Literatura  

[1] Kubik J.: Trwałość zabytków. Studia z zakresu Fizyki 

Budowli. Sekcja Fizyki Budowli KILiW PAN, Łódź 2006.. 

[2] Heim D., Krawczynski S., Grunewald J., Numerical 

analysis of heat and moisture transfer in historical, ce-

ramic masonry wall, artykuł przyjęty na XI Konferencję 

IBPSA, Building Simulation 2009, Glasgow, 2009. 
[3] Grunewald J., Ruisinger U., Häupl P. The Rijksmu-

seum Amsterdam – hygrothermal analysis and dimension-

ing of thermal insulation. Research in Building Physics 

and Building Engineering 2006, Taylor and Francis 

Group, London, pp. 345-352.. 

[4] Pogorzelski J. A., Koncepcja ocieplania od wewnątrz 

ściany zewnętrznej w budynku zabytkowym, Energia i 

Budynek nr 3 (13), 2008.. 

[5] Clarke, J.A. Energy simulation in building design, 2
nd

 

edition. Oxford: Butterworth-Heinemann. 2001. 

[7] http://www.miastotkaczy.pl 
[6] Włodarska D., Najder M., Kuba R., Projekt budowla-

no-konserwatorski remontu i adaptacji domu tkacza na 

potrzeby parku kulturowego „Miasto Tkaczy”, 2007. 

[8] Narowski P., Heim D., 2008: Dane klimatyczne dla 

potrzeb modelowania transportu ciepła i wilgoci w prze-

grodach budowlanych. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, 

Vol. 3, s. 85-91, 2008. 

 




