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Streszczenie:   Stosowanie dwufunkcyjnych podgrzewaczy 
wody zasilanych gazem powoduje zagrożenie życia mieszkań-
ców w przypadku niewłaściwej pracy instalacji wentylacyjnej. 

Fakt ten jest powodem rozpoczęcia badań nad mikroklimatem 
pomieszczeń wyposażonych w wyżej wymienione urządzenia. 
Wyniki badań wykazały przekroczenia dopuszczalnego stężenia 
dwutlenku węgla (CO2). Sposobem rozwiązania problemu było 
zastosowanie Indywidualnego Systemu Nawiewnego co zredu-
kowało koncentrację dwutlenku węgla (CO2) oraz spowodowało 
zmniejszenie wilgotności powietrza. 

Słowa kluczowe:  Mikroklimat pomieszczeń, komfort cieplny, 

indywidualny system nawiewny. 

1. WSTĘP 

Mikroklimat pomieszczeń wyposażonych w dwufunkcyj-

ne podgrzewacze wody jest zaburzony. Dodatkowo zja-

wisko potęguje dążenie do wysokiej energooszczędności 

budynków tzn. dobre ocieplenie oraz szczelna stolarka 

okienna. Wszystko przyczynia się do odczucia „duszno-

ści” oraz powstawania wstecznych ciągów na ostatnich 

kondygnacjach co z kolei powoduje przeciągi w chłod-

nych miesiącach roku. 

Wyniki badań pokazują, że sytuacja jest poważna ze 
względu na fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości 

stężeń tlenku węgla (CO) co z kolei powoduje zagrożenie 

dla życia mieszkańców. Szczegółowe wyniki analizy opi-

sano w publikacji [3]. 

W celu poprawy mikroklimatu pomieszczeń zastosowano 

Indywidualny System Nawiewny. Artykuł prezentuje 

wyniki badań na przykładzie dwóch mieszkań (na przed-

ostatniej i ostatniej kondygnacji). 

 

2. PRZEDMIOT ANALIZY I ZAKRES BADAŃ 

Mieszkania poddane analizie usytuowane są na przed-

ostatniej i ostatniej kondygnacji. Wyposażone są w dwu-

funkcyjne podgrzewacze wody. Wentylacja pomieszczeń 

realizowana jest przez Indywidualny System nawiewny. 
Powietrze doprowadzane jest z zewnątrz (z poziomu piw-

nicy) indywidualnymi kanałami wentylacyjnymi. Kanały 

nawiewne to dolne odcinki przewodów spalinowych wy-

posażonych w szczelną przeponę, która oddziela powie-

trze doprowadzane do pomieszczenia od spalin rys. 1. 
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Rys. 1. Schemat rozmieszczenia kanałów nawiewnych 

oraz wywiewnych w budynku. 
Fig. 1. Schematic of inlet and outlet ducts in the building. 

Powietrze usuwane jest z pomieszczenia przez kanały 
wentylacji grawitacyjnej wyposażone w kratki usytuowa-

ne pod stropem. 

Badania obejmowały pomiar przepływu powietrza, stęże-

nia dwutlenku węgla (CO2), temperatury wewnętrznej 
oraz wilgotności powietrza. 
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3. ANALIZA MIKROKLIMATU 

Badania rozpoczęto od sprawdzenia warunków w po-
mieszczeniu, podczas gdy Indywidualny System Na-
wiewny nie działał. Do pomiaru stężenia dwutlenku wę-
gla (CO2) zastosowano czujnik dwuwiązkowy wykorzy-
stujący zależność tłumienia ściśle określonego pasma 

promieniowania podczerwonego. Zakres pomiaru to 
0÷5000ppm. Wynik porównano z wartością dopuszczalną 
700ppm [2]. Wartość graniczna została przekroczona tzn. 
życie mieszkańców było zagrożone. 
W następnym kroku Indywidualny System Nawiewny 
został uruchomiony, a kratka wywiewna była zasłaniana 
i odsłaniana. 
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Rys. 2. Zmiana stężenia CO2 podczas normalnego użytkowania pomieszczenia przy okresowym włączaniu się podgrzewacza. 
Fig. 2. Change of the CO2 concentration during a normal use of rooms at periodic switching on water heaters. 

Rys. 2 przedstawia przebieg stężenia dwutlenku węgla 

(CO2). Pomiar wykonany został trzykrotnie. Raz, gdy krat-

ka wywiewna była zasłonięta i dwa razy, gdy była odsło-

nięta. W godzinach nocnych stężenie dwutlenku węgla 

(CO2) przekraczało wartość graniczną. Powodem zaistniałej 

sytuacji prawdopodobnie było częstsze włączanie się pod-

grzewaczy wody. 

W analogiczny sposób przeanalizowano temperaturę po-

wietrza w pomieszczeniu. Gdy kratka wentylacyjna była 

odsłonięta wartość parametru wzrosła średnio o 1
o
C. 

Wynik analizy przedstawiono w formie wykresu – rys.3. 
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Rys. 3. Zmiana temperatury podczas normalnego użytkowania pomieszczenia przy okresowym włączaniu się podgrzewacza. 
Fig. 3. Change of temperature during a normal use of rooms at periodic switching on water heaters. 
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Analiza wilgotności wykazała znaczny wzrost wartości 
parametru po zasłonięciu kratki wywiewnej. Średnia war-
tość wilgotności na początku pomiaru wynosiła 44,9%. Gdy 
kratka została zasłonięta średnia wilgotność wyniosła 56%. 
Wilgotność przez cały okres pomiaru zawarta była w prze-
dziale wartości granicznych tj. 30 ÷ 70 % [1]. 
Prędkość powietrza była analizowana na dwóch kondygna-
cjach. Podczas pomiaru kratka wywiewna na ostatniej kon-
dygnacji była zasłaniana i odsłaniana. 
Okazało się, iż osłonięcie kratki wywiewnej na kondygnacji  
 

ostatniej nie ma wpływu na prędkość powietrza nawiewa-
nego na kondygnacji przedostatniej. Średnia prędkość po-
wietrza na kondygnacji przedostatniej przy zasłoniętej krat-
ce na ostatniej kondygnacji wynosiła 0,29m/s, natomiast po 
odsłonięciu kratki 0,3m/s. 
Jako ostatnia analizowana była prędkość powietrza na 
ostatniej kondygnacji. Jedna z trzech krzywych przedsta-
wionych na rys. 4 pokazuje zmianę prędkości w kratce 
wywiewnej. Dwie pozostałe w kratce nawiewnej podczas 
zmiany osłonięcia kratki wywiewnej. 
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Czas t [s] 

Rys. 4. Zmiana prędkości powietrza nawiewanego i wywiewanego podczas normalnego użytkowania pomieszczenia przy okresowym 
włączaniu się podgrzewacza. Kondygnacja ostatnia. 

Fig. 4. Change of inlet and outlet air velocity during a normal use of rooms at periodic switching on water heaters. The last storey. 

Najniższe wartości osiągała prędkość powietrza w kratce 

wywiewnej (średnia wartość tego parametru to 0,15m/s). 

Prędkość powietrza nawiewanego oscylowała wokół wiel-
kości 0,3m/s przy odsłoniętej kratce wywiewnej. Podczas 

gdy kratka była zasłonięta średnia prędkość powietrza na-

wiewanego wynosiła 0,28m/s. 

4. WNIOSKI 

Wstępne badania nad obiektami wyposażonymi w Indywi-

dualny System Nawiewny pozwalają stwierdzić, iż zasto-

sowanie takiego rozwiązania rokuje nadziej na poprawę 

mikroklimatu pomieszczeń z podgrzewaczami dwufunk-

cyjnymi. 

Stężenie dwutlenku węgla (CO2) uległo zmniejszeniu. 

Również wilgotność powietrza została zredukowana. 

Ważnym jest również fakt, iż praca dwufunkcyjnych pod-
grzewaczy wody nie została zakłócona przez działanie In-

dywidualnego Systemu Nawiewnego. 

 

 

MICROCLIMATE IN ROOMS WITH INDIVIDUAL SYS-
TEM OF AIR INTAKE 

Summary:   In flats equipped with two – function water heaters 
the CO2 concentration exceeds the permitted value. It means that 
residents of those flats was threatened by death. 
The usage of Individual System of Air Intake was the way of im-
proving the indoor microclimate. The CO2 concentration and air 
humidity was reduced. 
People experience thermal comfort. 
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