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STRESZCZENIE:

W artykule sprawdzono wpływ zmienności temperatury powietrza zewnętrznego i wielkości kanałów 
wentylacyjnych na zmienność intensywności wymiany powietrza w budynkach z wentylacją grawita-
cyjną w sezonie ogrzewczym. Wyznaczono również średnią wartość strumienia powietrza w tym okre-
sie. Przedstawiono metodę wymiarowania kominów wentylacyjnych, która jest zgodna z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury [13] (według normy PN-B-03430:1983/Az3:2000 [5]). Następnie 
przeprowadzono obliczenia, w których dodatkowo uwzględniono wilgotność względną powietrza we-
wnętrznego i zewnętrznego.

Simplified analysis of the operation of gravity ventilation  
in the heating season on the example of meteorological data for Warsaw

Key words: energy, ventilation, gravity ventilation

ABSTRACT:

This article examines the influence of outdoor air temperature variations and the size of ventilation 
ducts on the variation of air exchange intensity in buildings with gravitational ventilation during the 
heating season. The mean value of the air flow was also determined during this period. The method 
of dimensioning ventilation chimneys, which complies with the requirements of the Regulation of the 
Minister of Infrastructure (according to PN-B-03430:1983/Az3:2000). Subsequent calculations were 
made in which the relative humidity of the internal and external air was also taken into account.
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1. WSTĘP

Wentylacja grawitacyjna jest najprostszym spo-
sobem zapewnienia wymiany powietrza w bu-
dynkach. Jej działanie zależy od szeregu parame-
trów charakteryzujących budynek i środowisko 
zewnętrzne, np.: lokalizacji, temperatury powie-
trza wewnętrznego i zewnętrznego, kierunku  
i prędkości wiatru. Zaletą tego systemu wentyla-
cji jest samoczynne działanie. Wadą jest zmienna 
w okresie roku intensywność wymiany powietrza 
oraz brak możliwości jej zwiększenia i dostosowa-
nia strumienia powietrza do aktualnych potrzeb.
Wysokość komina oraz rodzaj i wymiary kanałów 
wentylacji grawitacyjnej mają bezpośredni wpływ 
na strumień powietrza wentylacyjnego. Strumień 
ten oddziałuje bezpośrednio na zapotrzebowanie 
na ciepło niezbędne do jego podgrzania, a w kon-
sekwencji decyduje o kosztach ogrzewania. 

2. WENTYLACJA NATURALNA W BUDYNKACH 
MIESZKALNYCH

Zadaniem wentylacji jest zapewnienie odpowied-
niej jakości powietrza w  pomieszczeniach poprzez 
doprowadzenie powietrza świeżego i odprowa-
dzenie zużytego (zanieczyszczonego powietrza) 
[2, 7], przy czym zanieczyszczeniami są nie tylko 
substancje gazowe (np. CO2, para wodna) i stałe 
(np. pyły), ale również zapachy i nadmiar ciepła. 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie [13], w Polsce 
nadal obowiązują minimalne wartości strumieni 
powietrza wentylacyjnego (wybrane przypadki 
zamieszczono w Tabeli 1), które zostały określo-
ne w normie PN-B-03430:1983/Az3:2000 [10]. 
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego 
w danym mieszkaniu jest sumą strumieni wynika-
jących z przeznaczenia poszczególnych pomiesz-
czeń.
Prawidłowo zaprojektowany układ wentylacji 
mieszkań musi również zapewnić doprowadze-
nie powietrza zewnętrznego do pokojów miesz-
kalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym [5].  
W przypadku wentylacji grawitacyjnej powietrze 
świeże napływa przez szczeliny w oknach lub na-
wiewniki. 

3. UPROSZCZONY OPIS MATEMATYCZNY 
PRZEPŁYWU POWIETRZA W KANALE WENTY-
LACYJNYM

W przypadku wentylacji grawitacyjnej wymiana 
powietrza w pomieszczeniach występuje na sku-
tek siły wyporu odniesionej do jednostki prze-
kroju poprzecznego kanału wentylacyjnego (∆p). 
Jest ona sumą ciśnienia grawitacyjnego (∆pgr)  
i ciśnienia wynikającego z działania wiatru (∆pw). 
Ciśnienie grawitacyjne spowodowane jest róż-
nicą gęstości powietrza, która wynika z różnicy 
temperatury powietrza wewnątrz i na zewnętrz 
budynku. Przy założeniu, że powietrze w zakresie 
występujących zmian wartości ciśnienia atmos-
ferycznego1) jest nieściśliwe, siłę wyporu można 
określić jako: 

gdzie:
g – przyspieszenie ziemskie, m s-2,
H – różnica wysokości otworów wlotowego i wy-
lotowego kanału wentylacyjnego, m,

1 Maksymalne zarejestrowane ciśnienie odniesione do po-
ziomu morza wynosiło 1087,7 hPa. Odnotowano je w 2001 
roku w Tosontsengel (Mongolia). Natomiast najniższe, ale 
nie towarzyszące zjawisku tornada, zanotowano w 1979 
roku w Typhoon Tip (Zachodni Pacyfik). Miało ono wartość 
870,0 hPa (Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Atmo-
spheric_pressure#cite_note-wmo.asu.edu-5).

Nr Pomieszczenie

Strumień objętości  
powietrza  

wentylacyjnego,  
m3 h-1

1 Kuchnia z oknem  
zewnętrznym, wyposażona  
w kuchnię gazową

70

2 Kuchnia z oknem  
zewnętrznym, wyposażona  
w kuchnię elektryczną
- w mieszkaniu do 3 osób
- w mieszkaniu powyżej  
3 osób

30
50

3 Kuchnia bez okna  
zewnętrznego lub wnęka 
kuchenna, wyposażona  
w kuchnię elektryczną

50

4 Łazienka (z ustępem lub bez) 50
5 Oddzielny ustęp 30
6 Pomocnicze pomieszczenie 

bezokienne 15

Tabela 1 Minimalne strumienie objętości powietrza  
wentylacyjnego [10]

( )
2

Δ Δ Δ
2
w

gr w e i w e
wp p p g H Cρ ρ ρ= + = ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅  , [Pa]   (1)



ABiD 4/2017 41Uproszczona analiza działania wentylacji grawitacyjnej w sezonie ogrzewczym na przykładzie danych... 262

ρe – gęstość powietrza odpowiadająca tempera-
turze otoczenia, kg m-3,
ρi – gęstość powietrza odpowiadająca tempera- 
turze wewnętrznej, kg m-3,
Cw – współczynnik charakteryzujący konwersję 
ciśnienia dynamicznego wiatru na ciśnienie sta-
tyczne,
ww – prędkość wiatru, m s-1.
Różnica ciśnienia (∆p) jest równoważona przez 
opory przepływu, na które składają się:
– sumy strat ciśnienia spowodowanych oporami 
tarcia: 

– sumy strat ciśnienia spowodowanych oporami 
miejscowymi: 

Do wyznaczenia współczynnika tarcia (λ) służy 
równanie Colebrooka-White'a:

gdzie:
w – średnia prędkość przepływu powietrza, m s-1,
k – chropowatość bezwzględna (Tab. 2), m, 
Dh – średnica hydrauliczna, m: 

A – pole powierzchni przekroju wewnętrznego 
kanału, m2,
U – obwód zwilżony, m,
Re – liczba Reynoldsa:

w – średnia prędkość powietrza, m s-1,
d, (dw) – średnica wewnętrzna przewodu (średni-
ca równoważna), m,
dw – średnica równoważna przewodu prostokąt-
nego o wymiarach a b× , m: 

v – współczynnik lepkości kinematycznej powie-
trza, m2 s-1.
Wartości przybliżone można określić na podsta-
wie wzoru Altshula-Tsala [1]:
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Tabela 2 Chropowatość bezwzględna kanałów  
wentylacyjnych [4]

Materiał
Chropowatość  
bezwzględna,  

mm
Blacha stalowa ocynkowana 0,15
Kanały spiralne ze stali galwanizowanej 0,075
Blacha aluminiowa 0,05
Płyta cementowa lub tynk 0,25
Ściana otynkowana 1,3
Beton 1 ÷ 2
Mur z cegły wyspoinowany 3 ÷ 4
Mur nieotynkowany 5,0 ÷ 8,0

Parametry powietrza [1, 3]:
– indywidualna stała gazowa powietrza suchego 
Rp = 287,055 J kg-1 K-1,
– indywidualna stała gazowa pary wodnej  
Rw = 461,520 J kg-1 K-1,
– ciśnienie nasycenia pary wodnej (psat, Pa), gdy 
temperatura zawiera się w przedziale od 0 do 
200°C:
 

2 31
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Cp C C T C T C T C T
T

= + + + + +      (8)

gdzie:
C1 = 5,8002206·103,
C2 = 1,3914993,
C3 = -4,8640239·10-2,
C4 = 4,1764768·10-5,
C5 = -1,4452093·10-8,
C6 = 6,5459673,
T – temperatura, K,
– gęstość powietrza wilgotnego:

gdzie:
x – zawartość wilgoci w powietrzu suchym, kg 
H2O (kg powietrza suchego)-1,
p – ciśnienie atmosferyczne, 101 325 Pa,
T – temperatura powietrza, K.
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4. PROJEKTOWANIE KANAŁU WENTYLACJI 
GRAWITACYJNEJ. ZAŁOŻENIA

Kanały wywiewne wentylacji grawitacyjnej mu- 
szą być zaprojektowane i wykonane w taki spo-
sób, aby zapewniały usuwanie powietrza z po-
mieszczeń zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
03430:1983/Az3:2000 [5], tj. przy temperaturze 
zewnętrznej +12°C i temperaturze w pomiesz-
czeniu zgodnej z parametrami obliczeniowymi 
powietrza wewnętrznego. W wymaganiach nie 
określono obliczeniowej wilgotności względnej 
powietrza. Nie uwzględniono również wpływu 
wiatru na warunki przepływu powietrza w pro-
jektowanym kanale. W obliczeniach przyjmowa-
ne są parametry powietrza suchego [2, 5, 7].
Wymagania techniczne stawiane m.in. przewo-
dom wentylacyjnym murowanym z cegły zawarto 
w normie PN-B-10425:1989 [11].
Według  PN-B-02402:1982  wartość  temperatury 
obliczeniowej w kuchni wynosi +20°C, w łazience 
+25°C. Natomiast aktualne wymagania [12, 13] 
wymagają zapewnienia +24°C w łazience.
Do wyznaczenia wymaganej wysokości komina 
użyto schematu geometrycznego przedstawio-
nego na Rysunku 1. Przyjęto następujące współ-
czynniki oporów miejscowych (ξ) [4]:
– kratka wentylacyjna w pomieszczeniu, ξ = 3,00,
– kolano 90º, ξ = 0,07,
– trójnik rozpływ, ξ = 4,00,
– kratka wentylacyjna na kominie wentylacyjnym,  
ξ = 3,00.
Założono, że kanał wentylacyjny jest murowany, 
wyspoinowany (Tab. 2, chropowatość bezwzględ-
na 3 mm).

Rysunek 1 Schemat geometryczny komina  
przyjęty do obliczeń

Niezbędne do obliczeń dane meteorologiczne, 
tj. temperaturę powietrza zewnętrznego i za-
wartość wilgoci, przyjęto zgodnie z danymi me-
teorologicznymi do obliczeń energetycznych bu-
dynków, zamieszczonymi na stronie internetowej 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa [8]. 
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrzne-
go zestawiono w Tabeli 3.

Tabela 3 Obliczeniowe parametry powietrza  
wewnętrznego, przy ciśnieniu 101 325 Pa [1, 3]

Opis
Temperatura, °C

12 20 24
Wilgotność względna [6], % 0 55 55
Gęstość powietrza suchego, 
kg m-3 1,238 1,204 1,188

Gęstość powietrza przy  
zadanej wilgotności, kg m-3 1,238 1,198 1,181

Współczynnik lepkości  
kinematycznej powietrza, 
m2 s-1

14,39 x 
10-6

14,39 x 
10-6

14,39 x 
10-6

5. UPROSZCZONA ANALIZA PRZEPŁYWU PO-
WIETRZA PRZEZ KANAŁ WENTYLACYJNY 
W OKRESIE OGRZEWCZYM 

Przyjęto, że okres ogrzewczy trwa od stycznia do 
maja i od września do grudnia włącznie (razem 
6552 godz.). Obliczenia przeprowadzono przy 
założeniu, że temperatura powietrza wewnętrz-
nego jest równa 20°C – ze względu na wyższą 
gęstość niż gęstość, jaką ma powietrze w tempe-
raturze 24°C. Wyniki obliczeń podano w Tabelach 
4 i 5. Ze względu na zaokrąglenie wysokości kana-
łu wentylacyjnego w górę, strumienie powietrza 
wentylacyjnego w warunkach obliczeniowych 
przyjmują wyższe wartości.
Przy obliczeniowych strumieniach powietrza  
wentylacyjnego zbyt duże przekroje poprzeczne 
(w stosunku do wymagań) powodują intensyfi-
kację wymiany powietrza. Jest ona szczególnie 
zauważalna w okresach o najniższej i najwyższej 
temperaturze powietrza zewnętrznego. Również  
wzrasta  średni  w  okresie  ogrzewczym  strumień  
powietrza  wentylacyjnego, np. gdy obliczeniowy 
strumień wynosi 15 m 3 h -1,  z 20,99 m 3 h -1  do 
26,48 m 3 h -1, czyli o 26,2%.
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Tabela 4 Dobór wysokości kanału wentylacyjnego

Wymiary kanału, m × m 0,14 × 0,14 0,14 × 0,20 0,14 × 0,27 0,20 × 0,20 0,27 × 0,27

A) Obliczeniowy strumień powietrza: 15 m3 h-1

Wymagana wysokość komina, m 0,832 0,416 0,222 0,183 0,066

Przyjęta wysokość komina1), m 0,90 0,50 0,30 0,20 0,10

Strumień powietrza wentylacyjnego  
w warunkach obliczeniowych2), m3 h-1 15,38 16,54 17,37 15,04 19,41

B) Obliczeniowy strumień powietrza: 30 m3 h-1

Wymagana wysokość komina, m 3,900 1,734 0,904 0,820 0,221

Przyjęta wysokość komina1), m 4,00 1,80 1,00 0,90 0,30

Strumień powietrza wentylacyjnego  
w warunkach obliczeniowych2), m3 h-1 30,60 30,74 31,40 31,61 33,57

C) Obliczeniowy strumień powietrza: 50 m3 h-1

Wymagana wysokość komina, m 14,709 5,341 2,679 2,362 0,664

Przyjęta wysokość komina1), m 14,80 5,40 2,70 2,40 0,70

Strumień powietrza wentylacyjnego  
w warunkach obliczeniowych2), m3 h-1 50,33 50,55 50,44 50,59 51,10

C) Obliczeniowy strumień powietrza: 70 m3 h-1

Wymagana wysokość komina, m 66,762 12,090 5,452 4,902 1,357

Przyjęta wysokość komina1), m 66,80 12,10 5,50 5,00 1,40

Strumień powietrza wentylacyjnego  
w warunkach obliczeniowych2), m3 h-1 70,97 69,66 69,55 71,05 71,84

D) Obliczeniowy strumień powietrza: 90 m3 h-1

Wymagana wysokość komina, m - 27,316 10,186 8,813 2,180

Przyjęta wysokość komina1), m - 27,40 10,20 8,90 2,20

Strumień powietrza wentylacyjnego  
w warunkach obliczeniowych2), m3 h-1 - 90,46 89,89 91,05 89,47

1) Przy doborze wymaganą wartość zaokrąglono z nadmiarem („w górę”) do pierwszego miejsca po przecinku.
2) Z uwzględnieniem wilgotności względnej powietrza
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Wymiary kanału, m × m 0,14 × 0,14 0,14 × 0,20 0,14 × 0,27 0,20 × 0,20 0,27 × 0,27

A) Obliczeniowy strumień powietrza: 15 m3 h-1

Przyjęta wysokość komina, m 0,90 0,50 0,30 0,20 0,10

Strumień powietrza, m3 h-1

Maksymalny 32,81 35,29 37,05 32,06 41,39

Średni w sezonie ogrzewczym 20,99 22,58 23,71 20,52 26,48

B) Obliczeniowy strumień powietrza: 30 m3 h-1

Przyjęta wysokość komina, m 4,00 1,80 1,00 0,90 0,30

Strumień powietrza, m3 h-1

Maksymalny 65,46 65,63 67,00 67,44 71,57

Średni w sezonie ogrzewczym 41,83 41,98 42,87 43,16 45,81

C) Obliczeniowy strumień powietrza: 50 m3 h-1

Przyjęta wysokość komina, m 14,80 5,40 2,70 2,40 0,70

Strumień powietrza, m3 h-1

Maksymalny 108,31 108,16 107,72 108,23 108,97

Średni w sezonie ogrzewczym 69,00 69,11 68,90 69,23 69,75

D) Obliczeniowy strumień powietrza: 70 m3 h-1

Przyjęta wysokość komina, m 66,80 12,10 5,50 5,00 1,40

Strumień powietrza, m3 h-1

Maksymalny 154,10 149,54 148,75 151,90 153,25

Średni w sezonie ogrzewczym 97,70 95,38 95,07 97,10 98,07

E) Obliczeniowy strumień powietrza: 90 m3 h-1

Przyjęta wysokość komina, m - 27,40 10,20 8,90 2,20

Strumień powietrza, m3 h-1

Maksymalny - 195,10 192,67 194,97 190,92

Średni w sezonie ogrzewczym - 124,13 122,99 124,53 122,17

Tabela 5 Zestawienie wyników obliczeń
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W kanale o wymiarach 0,14 m × 0,14 m, przy stru-
mieniu wynoszącym 90 m3 h-1, wymagana pręd-
kość przepływu powietrza wynosi 1,28 m s-1. Tak 
duża wartość powoduje, że straty ciśnienia prze-
wyższają wartość dyspozycyjnego ciśnienia grawi-
tacyjnego, nawet przy wysokości komina do 60 m.
Wymaganą wysokość komina w warunkach obli-
czeniowych można przedstawić w zależności od 
obliczeniowego strumienia powietrza wentylacyj-
nego (Rys. 2).

Teoretyczne charakterystyki analizowanych kana-
łów wentylacyjnych są zbliżone (Rys. 3). Jedynie 
w kanale o wymiarach 0,14 m × 0,14 m niższa 
temperatura powietrza zewnętrznego powoduje 
nieznacznie większy przepływ, niż w pozostałych 
przypadkach. Maksymalna różnica wartości przy 
temperaturze powietrza zewnętrznego -30°C, 
wynosi 1,91% (w odniesieniu do strumienia po-
wietrza wentylacyjnego w kanale o wymiarach 
0,14 m × 0,14 m).

Na Rysunkach 4 i 5 przedstawiono zmienność ob-
liczeniowego strumienia powietrza wentylacyjne-

go w dwóch wybranych miesiącach, które należą 
do sezonu ogrzewczego:
– styczniu, który charakteryzuje się najniższą 
średnią miesięczną temperaturą powietrza ze-
wnętrznego (-1,2°C, temperatura termometru 
suchego [8]),
– wrześniu, który charakteryzuje się najwyższą 
średnią miesięczną temperaturą powietrza ze-
wnętrznego (12,8°C, temperatura termometru 
suchego [8]).
W warunkach ustalonych, tzn. bez uwzględnienia 
bezwładności termicznej i dynamicznej (ściśli-
wość powietrza) analizowanego systemu, zmiany 
przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym 
wynikają wyłącznie ze zmian temperatury powie-
trza zewnętrznego. 
O ile w styczniu (Rys. 4) średnie godzinowe war-
tości temperatury termometru suchego są niższe 
niż 20°C i powietrze jest usuwane kanałami wen-
tylacyjnymi, to we wrześniu (Rys. 5), na skutek 
występowania wyższej temperatury, widoczny 
jest efekt odwróconego przepływu powietrza, 
tzn. powietrze zewnętrzne napływa do pomiesz-
czenia przez kanał wentylacyjny.
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Rysunek 2 Zależność wymaganej wysokości komina  
wentylacyjnego od obliczeniowego strumienia powietrza

Rysunek 3 Zmienność strumienia powietrza w zależności 
od temperatury powietrza zewnętrznego (obliczeniowy 

strumień powietrza wentylacyjnego: 70 m3 h-1)
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Rysunek 4 Zmiany obliczeniowego strumienia powietrza 
wentylacyjnego i temperatury powietrza zewnętrznego  

w styczniu (obliczeniowy strumień powietrza  
wentylacyjnego: 70 m3 h-1)

Rysunek 5 Zmiany obliczeniowego strumienia powietrza 
wentylacyjnego i temperatury powietrza zewnętrznego  

we wrześniu (obliczeniowy strumień powietrza  
wentylacyjnego: 70 m3 h-1)
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Średnie miesięczne wartości obliczeniowego stru-
mienia powietrza wentylacyjnego (przy założe-
niu, że obliczeniowa wartość tego strumienia wy-
nosi 70 m3 h-1, a wymiary kanału wentylacyjnego  
0,20 m × 0,20 m) przedstawiono na Rysunku 6. 
Największy strumień powietrza wentylacyjnego 
występuje w styczniu. Wartości strumienia powie-
trza wentylacyjnego niższe od wartości średniej 
w sezonie ogrzewczym występują od kwietnia do 
października. Najniższe wartości średniego stru-
mienia powietrza wentylacyjnego notowane są  
w maju oraz we wrześniu.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W artykule przeprowadzono analizę zmienności 
przepływu powietrza w kanałach wentylacji na-
turalnej w okresie ogrzewczym, w stanie ustalo-
nym, za pomocą uproszczonej metody, w której 
założono, że w każdej analizowanej godzinie pro-
cesy wymiany masy zachodzą w warunkach usta-
lonych (ang. „steady-state”). W rozważaniach nie 
uwzględniono:
– wpływu wiatru,
– zmienności temperatury powietrza wewnętrz-
nego,

– wymiany ciepła i masy (skraplanie pary wod-
nej) w kominie, szczególnie w tej jego części, któ-
ra znajduje się ponad dachem i ma bezpośredni 
kontakt z powietrzem zewnętrznym,
– szczelności powietrznej obudowy zewnętrznej,
– uwarunkowań wynikających z geometrii budyn-
ku oraz wszelkich działań, które okresowo wpły-
wałyby na szczelność powietrzną budynku.
Uwzględniono natomiast wpływ zawartości wil-
goci na gęstość powietrza.
Ponieważ działanie wentylacji naturalnej zależy 
od parametrów powietrza zewnętrznego i we-
wnętrznego, to uzyskane wartości maksymalnych 
i średnich strumieni powietrza wentylacyjnego  
w sezonie ogrzewczym zależą od wartości przyję-
tych do obliczeń. W tym artykule wykorzystano 
dane meteorologiczne dostępne na stronie Mini-
sterstwa Infrastruktury i Budownictwa [8].
Przy temperaturze powietrza zewnętrznego niż-
szej niż 20°C przez kanały wentylacyjne powietrze 
wewnętrzne jest usuwane z pomieszczenia. Na-
tomiast przy temperaturze wyższej obserwowany 
jest przepływ odwrotny, tzn. powietrze napływa 
do pomieszczenia. 
Zarówno średnia w sezonie ogrzewczym, jak  
i średnie miesięczne wartości strumienia powie-
trza usuwanego z pomieszczeń odbiegają od war-
tości obliczeniowej.
Przy projektowaniu kanałów wentylacyjnych na-
leży starannie dobierać ich wymiary. Muszą one 
być dostosowane do wymaganego strumienia 
powietrza. Zastosowanie większych przekrojów 
kanałów skutkuje wzrostem średniego strumie-
nia powietrza wentylacyjnego w sezonie ogrzew-
czym. Konsekwencją może być nieuzasadniony 
wzrost zapotrzebowania na ciepło niezbędne do 
podgrzania powietrza wentylacyjnego.
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