
*Autor korespondencyjny, e-mail: mpocwie@meil.pw.edu.pl 

33 

 

 

FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 

TOM IX, Nr 3 – 2017 
 

Instytut 

Fizyki 

Budowli 

WPŁYW PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY NA WARUNKI WIATROWE 

OTOCZENIA NA PRZYKŁADZIE INWESTYCJI PRZY UL. POWĄZKOWSKIEJ 

W WARSZAWIE 

M. POĆWIERZ*, K. GUMOWSKI, K. JÓŹWIAK, J. PIECHNA 
 

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, email: mpocwie@meil.pw.edu.pl, kgumowski@meil.pw.edu.pl, rjozwiak@meil.pw.edu.pl, jpie@meil.pw.edu.pl 

 

 

Streszczenie:  Publikacja przedstawia wyniki badań 

aerodynamicznych osiedla zlokalizowanego przy 

ul. Powązkowskiej w Warszawie. Badania miały dać odpowiedź 

na pytanie – czy i w jakim stopniu projektowana na tym terenie 

zabudowa wpłynie na pogorszenie warunków swobodnego 

przepływu powietrza i jego napływu w dalsze rejony Warszawy, 

zmieniając w ten sposób układ istniejącej naturalnej wentylacji 

miasta oraz jak ukształtują się warunki wiatrowe na terenie 

planowanej zabudowy i w najbliższym jej otoczeniu. Badania 

eksperymentalne przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym 

z odwzorowaną warstwą przyziemną dla ośmiu podstawowych 

kierunków wiatru. Odpowiedni profil prędkości i intensywności 

turbulencji otrzymano przez wprowadzenie do tunelu elementów 

zaburzających przepływ w postaci iglic i klocków, usytuowanych  

przed wymodelowaną zabudową analizowanego terenu. Badania 

eksperymentalne w tunelu aerodynamicznym przeprowadzono 

dwoma komplementarnymi metodami polowymi: wizualizacji 

olejowej i saltacji piasku. W celach porównawczych 

przeprowadzono również obliczenia numeryczne. W wyniku 

przeprowadzonych badań uzyskano barwne mapy obrazujące 

strefy o zróżnicowanych prędkościach przepływu, a więc 

o różnym komforcie wiatrowym oraz obrazy z dobrze 

zarysowanymi strefami wirowymi i z obszarami zastoju 

powietrza. 

Słowa kluczowe:   Komfort wiatrowy, metody polowe, strefy 

wirowe, strefy zastoju 

1. WSTĘP 

Niniejszy artykuł dotyczy jednego z problemów, którymi 

zajmuje się inżynieria wiatrowa – komfortu wiatrowego 

mieszkańców, szeroko opisanego w [1, 2, 3, 4, 5].  

Władze miast, inwestorzy, a przede wszystkim my wszyscy 

– użytkownicy przestrzeni miejskiej, zaczęliśmy zauważać 

problem, jakim są uboczne skutki działania wiatru. 

W niektórych przypadkach konieczność wykonania 

ekspertyzy aerodynamicznej nowo budowanego lub 

rozbudowanego osiedla podyktowana jest prawnie. Taka 

sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy lokalizacja 

planowanej inwestycji znajduje się w obszarze tzw. klinów 

napowietrzających [6, 7]. Zdarza się też czasami, że 

inwestor zleca takie badania w celu podniesienia 

atrakcyjności oferowanych osiedli.  

Celem przeprowadzania takich analiz jest między innymi: 

• Zminimalizowanie liczby stref stagnacji, tj. obszarów 

nieprzewietrzanych, w których zbierają się różne 

zanieczyszczenia i uciążliwe zapachy. 

• Zmniejszenie prędkości uciążliwych podmuchów 

wiatru, które są szkodliwe dla zdrowia. 

• Odpowiednie rozlokowanie okien, drzwi, bram, 

prześwitów w budynkach i otworów wentylacyjnych. 

• Przewidzenie efektów akustycznych spowodowanych 

drganiami elementów, związanych z przepływem strug 

powietrza przez różne szczeliny. 

Publikacja obejmuje eksperymentalną i numeryczną część 

badań nad komfortem wiatrowym osiedla usytuowanego 

przy ul. Powązkowskiej w Warszawie. Określono 

szczegółowe warunki związane z przepływami, penetracją 

strumieni powietrza, lokalizujące strefy oderwań i strefy 

zastojów powietrza. Sformułowano szczegółowe wnioski 

dotyczące lokalnych warunków przewietrzania i komfortu  

mieszkańców terenów objętych oddziaływaniem tej 

zabudowy w skali lokalnej. Obliczono też straty energii 

wiatru wygenerowane przez budynki osiedla i określono ich 

wpływ na przewietrzalność i komfort mieszkańców 

w dalszych rejonach Warszawy. 
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2. BADANIA EKSPERYMENTALNE W TUNELU 

AERODYNAMICZNYM  

2.1. Warunki badań eksperymntalnych 

 

Badania osiedla przy ul. Powązkowskiej w Warszawie 

przeprowadzono w przelotowym tunelu z zamkniętą 

przestrzenią pomiarową o wymiarach 1x1m, znajdującym 

się w Laboratorium Aerodynamiki Instytutu Techniki 

Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale 

Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki 

Warszawskiej. 

Ze względu na wzajemne oddziaływania przepływowe, 

plan przestrzennej zabudowy planowanego osiedla (kolor 

zielony) z istniejącą już na okolicznym terenie zabudową 

(kolor granatowy) oraz z zadrzewionym terenem 

o  promieniu 500m wykonano w skali 1:1000 (Rys. 1). 

 
 

 

Rys. 1. Model zabudowy  

Fig. 1. Model of building 

 

W celu uzyskania jak największej dokładności 

i wiarygodności badań szczególną uwagę poświęcono 

dokładnemu odwzorowaniu rzeczywistej struktury warstwy 

przyziemnej w tunelu aerodynamicznym [8, 9]. 

Strukturę wiatru w warstwie przyziemnej, w strefie 

lokalizacji planowanej zabudowy, odwzorowano modelując 

odpowiednio profil średniej prędkości wiatru i rozkład 

intensywności turbulencji według normy PN-EN 1991-1-

4:2008 [8]. 

 

 
 

 

Rys. 2. Elementy kształtujące profil średniej prędkości 

i intensywności turbulencji. 

Fig. 2 Elements shaping the profile of mean velocity and 

the intensity of  turbulence. 

 

Warstwę przyścienną w tunelu aerodynamicznym, 

w miejscu usytuowania rozpatrywanego modelu 

zabudowanego terenu uzyskano przeliczając zależności dla 

warstwy przyziemnej na skalę modelu, co umożliwia 

poprawne odwzorowanie warunków rzeczywistych. 

Pożądany profil prędkości w warstwie przyściennej 

w tunelu aerodynamicznym uzyskano korzystając 

z zależności: 

𝑉/𝑉10 =  ( 𝑧/10) 0.24                  (1) 

 

Natomiast pożądany poziom intensywności turbulencji 

obliczono na podstawie wzoru: 

 

𝐼𝑣(𝑧) =
1

ln (𝑧/𝑧0)
                 (2) 

 

 

Dla odwzorowania warstwy przyziemnej w tunelu zostały 

zainstalowane elementy zaburzające i nadające 

chropowatość w postaci iglic i klocków (Rys..2), 

umieszczonych przed badanym terenem z wymodelowaną 

jego zabudową. Ich geometria i rozmieszczenie w tunelu 

ustalane są każdorazowo dla konkretnego przypadku 

terenu. 

Pożądane profile prędkości i intensywności turbulencji 

(według [8]) w warstwie przyściennej nad podłogą w tunelu 

aerodynamicznym przedstawiono na Rys. 3. Na tym samym 

rysunku naniesiono również wyniki pomiarów 

przeprowadzonych w wymodelowanej warstwie 

przyściennej w postaci punktów. 

Na podstawie Rys. 3 można stwierdzić, że uzyskano bardzo 

dobrą zgodność wyników pomiarów profili intensywności 

turbulencji oraz średniej prędkości przepływu w warstwie 

przyściennej w tunelu aerodynamicznym z pożądanymi 
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charakterystykami, a szczególnie w najbardziej pożądanym 

zakresie do 100 m w skali rzeczywistej.  

 
 

Rys. 3. Profile bezwymiarowej średniej prędkości wiatru 

oraz intensywności turbulencji. 

Fig. 3. Profiles of the dimensionless mean wind velocity 

and turbulence intensity 

2.2. Metody polowe – wizualizacji i saltacji piasku 

Badania przeprowadzono dwoma wzajemnie 

uzupełniającymi się metodami – wizualizacji olejowej 

i saltacji piasku, szeroko opisanymi w [1]. 

Metoda wizualizacji umożliwia poznanie struktury 

przepływów w warstwie przyziemnej, ich linii prądu 

i penetracji strumieni powietrza na zabudowanym terenie. 

Charakterystyczną cechą tej metody jest to, że lepki olej ze 

względu na swoją bezwładność odwzorowuje główny nurt 

strumienia o dużej energii i nie poddaje się pobocznym 

ruchom w przepływie o znacznie mniejszej energii, które są 

wynikiem sturbulizowanego przepływu. 

Do wizualizacji nazywanej „olejową” stosowana jest 

mieszanka oleju z bielą tytanową. Mieszanką tą pokrywa 

się obrotową podłogę, która jest wykonana z czarnego szkła 

dla uzyskania lepszych kontrastowych efektów na 

zdjęciach. Przy dużej intensywności przepływu olej 

zdmuchiwany jest z podłogi i odsłania się czarna podłoga. 

Natomiast przy bardzo małej intensywności przepływu 

tworzą się strefy zastoju, w których gromadzi się mieszanka 

olejowa i stąd strefy te mają kolor intensywnej bieli. Przy 

pośrednich warunkach przepływowych na obrazach 

pojawiają się więc różne odcienie i bieli i czerni. 

Wizualizacja przepływów metodą saltacji piasku jest 

bardziej wrażliwa na lokalne małe zakłócenia 

w przepływie. Wizualizacja ta umożliwia uzyskanie 

kolorowych obrazów stref z konturami o stałych 

prędkościach przepływu powietrza na badanym terenie, co 

w bardzo plastyczny sposób identyfikuje i uwidacznia 

strefy o zróżnicowanej intensywności przewietrzania terenu 

i lokalnego komfortu wiatrowego.  

Pomiar odbywa się dwuetapowo zgodnie z opisem w [1]. 

W pierwszym z nich (etapie kalibracji) pusta szklana płyta 

o chropowatej powierzchni posypywana jest równomiernie 

wysuszonym piaskiem o znormalizowanej wielkości ziaren. 

Płyta zostaje umieszczona w tunelu aerodynamicznym. 

Prędkość w tunelu zostaje stopniowo zwiększana aż do 

momentu, w którym zaczyna się proces saltacji i prawie 

cały piasek zostanie wywiany. Zmierzona wtedy wielkość 

prędkości jest proporcjonalna do prędkości przy ziemi, 

z którą wiatr w rzeczywistości oddziałuje na piasek. 

W kolejnym etapie do wyczyszczonej płyty przytwierdzane 

są budynki i kolejny raz nanoszona jest warstwa piasku. 

Prędkość przepływu zwiększana jest skokowo. Przed każdą 

zmianą pozostawiany jest czas do ustalenia się kształtu 

strefy wywianego piasku. W pobliżu budynków może dojść 

do przyśpieszenia przepływu i tam, gdzie prędkość 

przekroczy wartość wyznaczoną w etapie kalibracji 

dochodzi do wywiania piasku. 

2.3. Przykładowe wyniki badań metodą wizualizacji 

olejowej 

Wizualizacja olejowa zjawisk przepływowych w warstwie 

przyziemnej dla analizowanego terenu bez i z planowaną 

zabudową została przeprowadzona dla ośmiu kierunków 

wiatru. Przykładowe wyniki z badania wykonanego tą 

metodą dla północnego kierunku wiatru prezentowane są na 

Rys. 4.   

Na obrazie z wizualizacji terenu bez zabudowy (Rys. 4a) 

dominuje kolor biały. Kolor intensywnej i przytłumionej 

czerni obejmuje znacznie mniejsze obszary. Można zatem 

stwierdzić, że na rozpatrywanym terenie dominują 

przepływy o małej intensywności lub wręcz obszary zastoju 

powietrza. Obszary te pojawiają się głównie w środkowym 

pasie terenu w pewnej odległości za grupą zabudowań 

znajdujących się w górnej strefie obrazu i w miarę 

oddalania się od tych zabudowań nabierają coraz 

intensywniejszej bieli. Dodatkowym czynnikiem, 

spowalniającym przepływ na tym obszarze jest duży 

zadrzewiony teren (cmentarz komunalny), który dodatkowo 

wyhamowuje przepływ wiatru. 
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a) bez planowanej zabudowy      

 

 

 
  

 

b) z planowaną zabudową 

 

Rys. 4. Wizualizacja olejowa – wiatr północny  

Fig. 4. Oil visualization –  north wind 

 

Taki przebieg zjawisk skutkuje tym, że na terenie 

zadrzewionym widoczne są duże obszary zastoju.  

Obszary o dużej intensywności przepływów widoczne są 

natomiast w cieniu zabudowań, które generują silną 

turbulencję poprawiając tym samym przewietrzalność tych 

obszarów. 

Bezpośrednio za wspomnianą grupą zabudowań widoczne 

są obszary o głębokiej czerni, świadczące o strefach 

oderwania przepływów lub mniejsze obszary 

o intensywniejszej bieli, wskazujące strefy zastoju 

powietrza.  

Na podstawie prezentowanego zdjęcia i przeprowadzonej 

analizy zjawisk przepływowych można stwierdzić, że dla 

północnego kierunku wiatru teren niezabudowany, 

przewidywany na planowaną inwestycję, charakteryzuje się 

słabą przewietrzalnością i niskim komfortem wiatrowym. 

Analizując obraz na Rys. 4b można zauważyć, że dużo 

mniej jest obszarów o intensywnej bieli reprezentujących 

strefy zastoju. Wokół budynków zmniejszyły się radykalnie 

zarówno strefy czarne jak i białe. Strefy o silnej bieli 

znajdujące się w okolicach miejsc zadrzewionych 

przybladły. Wewnątrz planowanej zabudowy możemy 

zauważyć tylko niewielkie i słabe strefy zastoju. 

Wprowadzenie budynków spowodowało mocniejsze 

sturbulizowanie przepływu w terenie i tym samym lepszą 

penetrację powietrza w osiedlu. 

Analizy obrazów z wizualizacji olejowej dla pozostałych 

badanych 7 kierunków wiatru pozwalają wyciągnąć 

podobne wnioski. Można na ich podstawie stwierdzić, że 

wprowadzenie planowanej zabudowy na rozważany teren 

nie powoduje pogorszenia, ale wręcz poprawę warunków 

wiatrowych na terenie istniejącej zabudowy. Zapewnia 

swobodną penetrację powietrza w głąb istniejącego osiedla.  

2.4. Przykładowe wyniki badań metodą saltacji 

piasku 

Wyniki z wizualizacji zjawisk przepływowych metodą 

saltacji piasku w warstwie przyziemnej dla terenu bez 

planowanej zabudowy i z planowaną zabudową dla 

północnego kierunku wiatru przedstawione zostały na 

Rys.  5. 

W metodzie saltacji piasku kolorem białym zaznaczone 

zostały strefy o najsilniejszym przewietrzaniu, które przy 

większej sile wiatru mogą być trochę uciążliwe. 

       Kolorem żółtym zaznaczone są natomiast strefy 

o nieco mniejszej intensywności przewietrzania, które przy 

średniej sile wiatru stwarzają komfortowe warunki dla 

mieszkańców, a przy bardzo silnych wiatrach nie są już tak 

uciążliwe jak strefy białe. 
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a) bez planowanej zabudowy 

 

 
b) z planowaną zabudową 

 

Rys. 5. Wizualizacja metodą saltacji piasku – izolinie 

stałych prędkości, wiatr północny 

Fig. 5. Sand erosion method – isolines of constant speed, 

north wind 

 

      Kolorem pomarańczowym zaznaczono obszary o dobrej 

wentylacji zarówno przy małych jak i przy dużych 

prędkościach wiatru. 

      Kolorem czerwonym zaznaczono obszary o nieco 

zmniejszonej przewietrzalności, które przy normalnych 

warunkach wiatrowych wskazują na strefy ze stosunkowo 

słabym przewietrzaniem, a przy silnych wiatrach 

przewietrzanie stosunkowo dobre. 

 Kolorem szarym zaznaczone są natomiast strefy o słabej 

recyrkulacji i strefy zastoju.  

Na podstawie analizy uzyskanych obrazów, 

przeprowadzonej przy północnym kierunku wiatru, 

zaprezentowanych na Rys. 5a i 5b, można sformułować 

pewne oceny dotyczące skutków, jakie spowoduje 

wprowadzenie planowanej zabudowy na rozpatrywany 

teren: w strefie istniejących już na tym terenie budynków, 

znajdujących się przed planowaną zabudową, oznaczonych 

liczbą 1, nie obserwuje się istotnych różnic; w strefie 

budynku 2 odnotować można wyraźną poprawę warunków 

wiatrowych; w strefie całej grupy 12 budynków 

oznaczonych liczbą 3 zanotowano znaczną poprawę 

warunków wiatrowych; w strefie grupy budynków 4 i 5, 

znajdujących się poniżej za planowaną inwestycją nastąpiła 

duża poprawa komfortu wiatrowego – zostały wyraźnie 

zredukowane, a w niektórych miejscach całkowicie 

zlikwidowane strefy zastoju; w rejonie budynków 6 i 7 

nastąpiła poprawa komfortu wiatrowego, za całym 

planowanym osiedlem; w strefie 8 nastąpiło pogorszenie 

komfortu wiatrowego (duży zadrzewiony obszar 

spowodował wyhamowanie przepływu). Podsumowując, na 

całym planowanym osiedlu odnotowywany jest dobry 

komfort wiatrowy zarówno przy małych jak i większych 

prędkościach. 

Wyniki przeprowadzonych badań upoważniają do 

stwierdzenia, że planowana inwestycja spowoduje poprawę 

warunków wiatrowych na sąsiadującym terenie. 

Podobne wnioski można wyciągnąć analizując komfort 

wiatrowy przy pozostałych kierunkach wiatru. 

3. SYMULACJE KOMPUTEROWE  

3.1. Obliczenia dotyczące komfortu wiatrowego 

 

W przypadku symulacji numerycznych istnieje możliwość 

zadania na odpowiednim brzegu obszaru obliczeniowego 

żądanego profilu prędkości średniej i turbulencji. Przyjęto 

w tym przypadku, iż obszar obliczeniowy ma formę walca. 

Ze względu na skomplikowaną geometrię analizowanego 

osiedla i wymagania, co do wymiaru siatki przyjęcie takiej 

geometrii w znaczący sposób skróciło obliczenia bez utraty 

ich dokładności. 

W przedstawianym przypadku wysokości budynków 

osiedla sięgają 28 m, co daje minimalną wartość wysokości 

obszaru obliczeniowego około 150 m. Do obliczeń przyjęto 

wysokość 200 m. 

Ostatecznie obszar obliczeniowy ma średnicę 1000 m 

i wysokość 200 m. Zastosowana siatka ma zróżnicowane 

wymiary. Została znacząco zagęszczona w obszarach tuż 

przy budynkach, a także w obszarach, w których budynki 
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sąsiadują ze sobą. Powierzchnie budynków pokryto siatką 

elementów czworościennych o boku 0.5 m. Siatka ulegała 

rozrzedzeniu w miarę oddalania się od budynków. 

Ze względu na silne i dobrze zdefiniowane linie oderwania 

przepływu przyjęto, iż w tym wypadku najskuteczniejszym 

modelem turbulencji będzie model Spalarta-Allmarasa, 

mogący pracować przy rzadszej siatce w pobliżu ziemi. 

W przeprowadzonej symulacji przyjęto profil prędkości wg 

zależności podanej we wzorze (1) i intensywności 

turbulencji zdefiniowanej przez (2). Wielkość z0 była równa 

0.05 m, jak dla terenu klasy II-giej. 

Dla części wylotowej obszaru ustawiono warunek stałego 

ciśnienia. Na górnej powierzchni analizowanego obszaru 

leżącej 200 metrów nad powierzchnią ziemi przyjęto 

warunek ruchomej powierzchni poruszającej się 

z prędkością wiatru na tej wysokości.  

Na powierzchni ziemi i budynków przyjęto warunek 

zerowych prędkości powietrza.  

Dla oszacowania warunków przewietrzania osiedla 

wykonano wizualizacje naprężeń stycznych na ziemi 

w obszarze osiedla i rozkładów wektorów prędkości 

przepływu powietrza na wysokości 1.5 m nad ziemią. 

Wizualizacje wykonano dla czterech głównych kierunków 

wiatru. Przykładowy rozkład wektorów prędkości 

powietrza na wysokości 1.5 m nad ziemią dla wiatru 

z północy (N) przedstawiony jest na Rys. 6. 

 

 
 

Rys.6. Rozkłady wektorów prędkości powietrza na 

wysokości 1.5 m nad ziemią – wiatr z północy (N). 

Fig. 6. Distributions of velocity vectors of air at a height of 

1.5 m above the ground 

 

Porównanie wyników obliczeń numerycznych z wynikami 

badań tunelowych wykazało jakościową zgodność. 

Porównywano obszary o zmniejszonej i podwyższonej 

prędkości przepływu oraz strefy zastoju. 

 

 

 

 

3.2. Szacowanie strat energii wiatru 

 

Dla oszacowania strat przepływu wywołanych 

oddziaływaniem zabudowy analizowanego obszaru, 

porównywano rozkłady ciśnienia całkowitego na 

powierzchniach wlotowych i wylotowych z analizowanego 

obszaru. Całkowano wartości ciśnienia całkowitego na tych 

powierzchniach i obliczano różnice tych wartości. Stosunek 

obliczonej różnicy do wartości wlotowej definiował 

względne wartości strat. Uwzględniając udział energii 

kinetycznej w analizowanym 200 metrowym obszarze 

warstwy przyziemnej wynoszący 11.4 % energii w pełnej 

900 metrowej warstwie przyziemnej obliczano względny 

spadek energii kinetycznej przepływu wywołany 

obecnością budynków i innych przeszkód na powierzchni 

ziemi. Straty energii przepływu powietrza dla obszaru 

przed zabudową wynoszą około 0.5-0.6% energii 

przepływu niezakłóconego. 

Straty energii przepływu powietrza dla obszaru po 

zabudowie wynoszą około 0.8-0.9% energii przepływu 

niezakłóconego. Zabudowa analizowanego obszaru 

spowoduje dodatkowe straty przepływu (poza kierunkiem 

wiatru północnego) nieprzekraczające 0.35% energii 

przepływu niezakłóconego. 

Na Rys. 7 przedstawiono względne straty energii 

przepływu w analizowanym obszarze w postaci wykresu 

kierunkowego. Zaznaczono na nim także wyniki badań 

eksperymentalnych (po zabudowie). Można zauważyć 

zgodność wyników eksperymentalnych i numerycznych. 

(Szczegółowy opis badań eksperymentalnych dotyczących 

szacowania strat energii wiatru wywołanych 

wprowadzeniem w obszar przedstawianej zabudowy 

zamieszczony jest w [6]) 

 

 

 
Rys. 7. Względne straty energii przepływu w zależności od 

kierunku wiatru i typu zabudowy 

Fig. 7. The relative loss of energy flow, depending on the 

wind direction and the type of the building 
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Obliczonych strat energii wiatru nie należy traktować, jako 

strat trwałych, a jedynie, jako chwilowe. Zgodnie z zasadą 

zachowania wydatku – wydatek całego układu nie zmienia 

się. Strumień powietrza przy opływie budynku (lub jakiejś 

innej przeszkody – może to być teren zadrzewiony) 

zmniejsza swoją prędkość przed budynkiem mniej więcej w 

obszarze jego wysokości i szerokości. Zgodnie z zasadą 

zachowania wydatku, prędkości przepływu nad dachem 

i po jego bokach wzrastają w takim stopniu, aby suma pędu 

nie zmieniła się. Wydatek zatem całego układu nie zmienia 

się. Zmienią się tylko warunki wiatrowe za budynkiem 

w porównaniu do tych, jakie panowały przed budynkiem. 

Za budynkiem, w jego obrębie odnotujemy zatem spadek 

prędkości przy jednoczesnym wzroście prędkości 

w obszarze powyżej jego dachu i po jego bokach. Taki stan 

rzeczy nie będzie jednak trwały. W miarę oddalania się od 

budynku prędkości w przekroju za budynkiem będą się 

odbudowywały (to znaczy wzrastały), a prędkości wiatru 

ponad budynkiem i po jego bokach będą się zmniejszały, 

prowadząc w rezultacie do takiego stanu, jaki istniał przed 

budynkiem. W jakiej odległości za budynkiem takie 

wyrównanie nastąpi zależy zarówno od wysokości, 

szerokości oraz od kształtu budynku i kąta jego ustawienia 

względem wiatru. Przy niskich i wąskich budynkach to 

wyrównanie prędkości może nastąpić już w odległości 1,5 

szerokości budynku. W przypadku budynków niskich ślad 

dochodzi nawet do 4 wysokości budynku. 

Ponadto, jak wiemy, energia wiatrowa jest energią 

odnawialną. W atmosferze występuje ciągła wymiana 

powietrza pomiędzy jej dolnymi i górnymi warstwami 

zasilając dolne warstwy atmosfery strumieniami powietrza 

o dużej energii z wyższych jej warstw i tworząc kominy 

powietrzne sięgające kilku kilometrów. 

W świetle powyższych wyjaśnień uzyskany wynik można 

skomentować w ten sposób, że planowana zabudowa 

w danym czasie nie wpłynie w stopniu odczuwalnym na 

warunki wiatrowe na przyległym terenie, natomiast 

w sensie trwałym nie pogorszy przewietrzalności, ani 

w bliskich ani w dalekich regionach Warszawy. 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W przypadku opływu budynków, których główna forma 

zbliżona jest do mniej lub bardziej regularnego sześcianu, 

oderwania przepływu następują na ostrych krawędziach 

budynków i praktycznie nie zależą od liczby Reynoldsa, 

a zatem od prędkości przepływu. W takiej sytuacji 

dominują siły bezwładności nad siłami lepkościowymi. 

Istotna jest bezwładność powietrza a mniej jego lepkość. 

W opływie budynków występują obszary, w których 

powietrze wiruje. Występują silne ruchy powietrza w 

kierunku pionowym. W tej sytuacji istnieje duży transport 

pędu i energii kinetycznej z wyższych stref warstwy 

przyziemnej. Deficyt pędu i energii w pobliżu ziemi jest 

szybko uzupełniany z wyższych obszarów warstwy 

przyziemnej. W tej sytuacji obecność budynków tylko 

nieznacznie wpływa na wartości prędkości wiatru 

w okolicy osiedla. 

Porównanie wyników symulacji komputerowych 

z wynikami badań tunelowych wykazało zgodność 

obliczonych i pomierzonych struktur przepływu i strat 

energii. Pozwala to na potwierdzenie wiarygodności 

uzyskanych wyników oraz uzupełnienie informacji 

uzyskiwanych podczas badań tunelowych o wyniki 

obliczeń wielkości niemożliwych lub trudno osiągalnych 

metodami eksperymentalnymi. Takim wielkościami są pola 

prędkości, ciśnienia i naprężeń stycznych. Można także 

uzyskiwać przebiegi linii prądu. 

Na tej podstawie wnioskować można, że: 

1. Zabudowa analizowanego obszaru powoduje tylko 

nieznaczne spadki energii przepływu w jego otoczeniu. 

2. Geometria przepływu w obszarze osiedla zapewnia jego 

sprawne przewietrzanie. 

3. Planowana zabudowa nie będzie miała niekorzystnego 

wpływu na swobodny przepływ powietrza ze względu na 

jej lokalizację w rejonie klina napowietrzającego Warszawę 

i na zmianę warunków napływu wiatru w centralne rejony 

Warszawy oraz nie zmieni systemu istniejącej naturalnej 

wentylacji miasta. 

 
THE IMPACT OF NEW BUILDINGS ON THE WIND 

CONDITIONS IN THE SURROUNDING AREA ON THE 

EXAMPLE OF THE INVESTMENT IN POWĄZKOWSKA 

STREET IN WARSAW 

 

Summary:   This paper presents the results of aerodynamic 

research of the housing estate at Powązkowska street in Warsaw.  

The main purpose was to answer the question if planned buildings 

will affect the wind conditions in the surrounding area and further 

regions of the city. The experiments included oil visualizations 

and scour techniques were conducted in the wind tunnel, where 

the boundary layer was properly modeled. The appropriate mean 

velocity profile and turbulence intensity profile were obtained by 

inserting obstacles into the tunnel in order to disturb the flow and 

achieve an appropriate roughness at the ground level. These 

obstacles included spires and cubic blocks were placed at the 

bottom of the tunnel in the formation section, in the front of the 

model. The research in the tunnel was carried out for eight wind 

directions.   

The numerical simulation of the flow around buildings was also 

performed using FLUENT software. 

The images of flow with well-marked eddy zones and places of air 

stagnation and colorful maps showing the approximate 

distribution of velocities in the vicinity of the planned buildings 

were obtained. 
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