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Streszczenie:   W Zakładzie Instalacji Budowlanych i Fizyki 
Budowli prowadzone są od roku 1990 badania nad mikroklimatem 
pomieszczeń wielkokubaturowych. W niniejszym artykule zapre-
zentowano wyniki badań stężenia CO2 wewnątrz pomieszczenia 
Auli, jako podstawę do oceny jakości powietrza. Badania te są 

częścią analiz przeprowadzonych w pomieszczeniach dydaktycz-
nych należących do Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petro-
chemii Politechniki Warszawskiej. 

Słowa kluczowe:  fizyka budowli, jakość powietrza, kryterium 

CO2. 

1. WPROWADZENIE 

Zapewnienie odpowiednich parametrów mikroklimatu  
w pomieszczeniach edukacyjnych jest bardzo ważne. 
Szczególnie zaś istotne jest zapewnienie właściwej jakości 
powietrza wewnętrznego. Badaniami nad jakościa powie-
trza w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi już na 
początku XIX wieku zajmowali się m.in.: 
- Max Pettenkofer, który wykazał, że stężenie CO2 może 

być traktowane, jako wskaźnik jakości powietrza i okre-
ślił: 
- wymóg minimum higienicznego na ≤1000 ppm CO2; 
- wymóg dobrej jakości powietrza na ≤700 ppm CO2; 

- Elias Heyman, który prowadził pomiar stężenia CO2  
w szkołach i określił, że  
- w salach bez wentylacji stężenie CO2 wznosi  

5000 ppm 
- w salach z nieznaczną wentylacją stężenie CO2 wynosi 

1500+3000 ppm 

- Yaglou et al, który badał związki pomiedzy zanieczysz-
czeniem powietrza w pomieszczeniu przez człowieka 
a ilością powietrza wentylacyjnego i stworzył podstawy 
do okreslania wytycznych ilości powietrza wentylacyjne-
go [14].  

Źródłem emisji CO2w pomieszczeniach edukacyjnych są 
zwykle ludzie okresowo korzystający z budynków szkół, 
uczelni, przy czym CO2 jest w naturalny sposób generowa-
ny przez metabolizm człowieka. Ludzie wydychają dwutle-
nek węgla - oddech średni dorosłych zawiera około 35 do 
50 ppm CO2. W pomieszczeniu człowiek w pozycji siedzą-
cej wydziela około 18 litrów CO2 na godzinę tj. 0,005 l/s. 
Usunięcie tego zanieczyszczenia wymaga doprowadzenia 
do pomieszczenia 20-30 m3/h na osobę powietrza świeżego 
o klasycznej zawartości tlenu. Dzięki temu można utrzymać 
dopuszczalną koncentrację CO2 w pomieszczeniu na po-
ziomie 0,1% [12, 13]. 
Właściwe kształtowanie odpowiednich poziomów jakości 
powietrza wentylacyjnego można zrealizować przez zasto-
sowanie instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych.  
W budynkach użyteczności publicznej, do których zali-
czamy obiekty edukacyjne strumień objętości powietrza 
wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na 
stały i czasowy pobyt ludzi określany jest na podstawie 
normy PN-83/B-03430/Az3:2000 i powinien wynosić: 
- 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby, 
- w klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszcze-

niach o nieotwieranych oknach strumień objętości po-
wietrza wentylacyjnego powinien wynosić 30 m3/h dla 
każdej przebywającej osoby [6, 10]. 
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Tabela 1. Strumienie powietrza wentylacyjnego przepadające na 

osobę w oparciu o ilość wydzielanego przez człowieka CO2  
według różnych autorów [1, 3, 5, 8]. 

Table 1. Air ventilation streams per person, based on the amount 
of CO2 given off by man by different authors. 

Autor 
Strumień powietrza 

wentylacyjnego m3/h osoba 

Łęcki S. 32 
Recknagel 18 
Ferencowicz J 25 
Kołodziejczyk S. 14,4 
Bradtke F. 18,8-56,5 

 

Tabela 2. Przykładowe wartości wymiany powietrza dla pomiesz-

czeń o dużej kubaturze [1, 3, 5, 8]. 
Table 2. Sample values for the air circulation with large cubature. 

 
 
Zbyt wysoka ilość zanieczyszczeń chemicznych wewnątrz 
pomieszczenia spowodowana niewystarczającym strumie-
niem powietrza wentylacyjnego może powodować dyskom-
fort przebywania w nim.  
 

Tabela 3. Podstawowa klasyfikacja jakości powietrza wewnetrz-

nego (IDA) [7, 9]. 
Table 3. Basic classification of indoor air quality (IDA) [7,9]. 

Kategoria Opis 

IDA 1 Wysoka jakość powietrza wewnętrznego 
IDA 2 Średnia jakość powietrza wewnetrznego 
IDA 3 Umiarkowana jakość powietrza wewnętrznego 
IDA 4 Niska jakość powietrza wewnętrznego 

 
 

Stąd norma PN-EN 13779:2008 „Wentylacja budynków 
niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości insta-
lacji wentylacji i klimatyzacji” [7] zawiera obszerną część 

informacyjną, dotyczącą klasyfikacji rodzajów powietrza 
wewnętrznego oraz środowiska wewnętrznego z uwzględ-
nieniem zagadnienia jakość powietrza wewnętrznego [7, 9]. 
W państwach Unii Europejskiej powszechnie uznawana 
i stosowana w przypadku pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi, w których palenie nie jest dozwolone, 
a zanieczyszczenie jest wynikiem ludzkiego metabolizmu, 
jest klasyfikacja według stężenia CO2. 

 

Tabela 4. Poziom CO2 w pomieszczeniach [7, 9]. 
Table 4. Level of interior CO2 [7, 9]. 

Kategoria 

Przyrost stężenia CO2 powyżej poziomu 
CO2 w powietrzu zewnętrznym 

Typowy zakres Wartość standardowa 

IDA 1 ≤400 350 
IDA 2 400-600 500 
IDA 3 600-1000 800 
IDA 4 >1000 1200 

 

Również praktyczną i odpowiednią w sytuacjach, w któ-
rych pomieszczenia są przeznaczone na pobyt ludzi jest 
klasyfikacja na podstawie strumienia objętości powietrza 
przypadającego na jedną osobę. Wartości strumienia obję-
tości, obowiązujące w pomieszczeniach z zakazem palenia, 
uwzględniają metabolizm ludzki, jak również typową emi-
sję zanieczyszczeń w budynkach o niskiej emisji zanie-
czyszczeń.  
 

Tabela 5. Wartości strumienia objętości powietrza zewnętrznego 

przypadającego na osobę [7, 9]. 
Table 5. Values of exterior air capacity stream per person [7, 9]. 

Kategoria Jednostka 

Strumień objętości powie-
trza zewnetrznego przypa-

dajacy na osobę 

Pomieszczenia z zakazem 
palenia 

Typowy 
zakres 

Wartość stan-
dardowa 

IDA 1 
m3*h-1*(osoba)-1 
l*s-1*(osoba)-1 

>54 
>15 

72 
20 

IDA 2 
m3*h-1*(osoba)-1 
l*s-1*(osoba)-1 

36-54 
10-15 

45 
12,5 

IDA 3 
m3*h-1*(osoba)-1 
l*s-1*(osoba)-1 

22-36 
6-10 

29 
8 

IDA 4 
m3*h-1*(osoba)-1 
l*s-1*(osoba)-1 

<22 
<6 

18 
5 

 

Rodzaj  
pomieszczenia 

Liczba wymian  
w ciągu 1 godziny Uwagi 

nawiewanie wywiewanie 
Sale zebrań 6-10 6-10 - 
Widownie 5-14 4-12 - 

Sale koncer-
towe 

5-14 4-12 
Orientacyjnie  
40-60 m3/h 

osobę 
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Mimo to, że w takich pomieszczeniach najważniejszymi 
zanieczyszczeniami są zwykle te, emitowane przez ludzi 
korzystających z tych budynków, i CO2 jest w naturalny 
sposób generowany przez metabolizm człowieka, to rów-
nież należy zwrócić uwagę na stosowane w pomieszcze-
niach środki czystości, kleje, farby, materiały budowlane, 
izolacyjne, wykładziny podłogowe [11]. Wydzielają one 
toksyny, które są niewidoczne, często bezzapachowe, 
a mimo to ujemnie wpływają na zdrowie. Problem ten 
w obecnej chwili nie jest specyficznym tylko dla Polski. 
Na całym świecie znajduje coraz większe zainteresowanie, 
zaczyna być szeroko rozumiany, zarówno w aspekcie 
zdrowia ludzi, ale i szeroko pojętej energooszczędności. 
Niebezpieczeństwa wynikające ze złej jakości powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach edukacyjnych zaczynają 
dostrzegać międzynarodowe organizacje aktywnie uczest-
nicząc w działaniach prowadzonych na rzecz poprawy sy-
tuacji [2]. Również Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO), zagrożenie dla zdrowia publicznego widzi w pro-
blemie jakości powietrza wewnętrznego [4]. Nieodpowied-
ni poziom jakości powietrza wewnętrznego może być przy-
czyną złego samopoczucia lub bezpośrednio wpływać na 
stan zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach. 
Stąd należy dążyć do tego aby w placówkach edukacyjnych 
jakość powietrza wewnętrznego zapewniała warunki sprzy-
jające zdrowiu, dobremu samopoczuciu uczniów oraz ak-
tywnemu przyswajaniu wiedzy. 
 
 

 
 
Rys. 1. Widok pomieszczenia auli. 
Fig. 1. View of studies room. 

2. PROWADZONE BADANIA 

W Zakładzie Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli 

prowadzone są od roku 1990 badania w pomieszczeniach 

i obiektach wielkokubaturowych. Badanie te dotyczą wy-

branych parametrów mikroklimatu. W niniejszym artykule 

przedstawione zostaną badania przeprowadzone w jednym 

z pomieszczeń dydaktycznych – Auli. Badanie przeprowa-

dzono stosując siatkę pomiarową obejmujące typowe strefy 

pomieszczenia uwzględniającą zarówno rozkład stężenia 

gazu w pionie, jak i w poziomie. Zastosowano wysokiej 

klasy czujniki do pomiaru stężenia CO2 i O2 posiadające 

certyfikację i kalibrację. Badania dotyczyły pomiaru warto-

ści CO2, który jest generowany w sposób naturalny przez 

człowieka w wyniku procesów metabolicznych. Jest jednak 

czynnikiem powodującym pogorszenia jakości powietrza 
wewnątrz pomieszczenia. Dokonano analizy jakości powie-

trza w pomieszczeniu auli w świetle kryterium CO2 w za-

leżności od zasiedlenia przez osoby okresowo tam przeby-

wające. Badania te są częścią badań przeprowadzonych 

w pomieszczeniach dydaktycznych należących do Wydzia-

łu Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki 

Warszawskiej. 

 

Tabela 6. Statystyka stężenia CO2. 
Table 6. The statistican of concentraction CO2. 

Parametr 

Ś
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stężenie CO2 0,12 0,11 0,06 0,25 0,03 

 

 

 

 

 
 

Rys. 2. Średnia zawartość CO2 w powietrzu wewnętrznym  

w strefie przebywania ludzi. 
Fig. 2. The average value CO2 in internal air, in the zone of so-
journ of men. 
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Rys. 3. Histogram występowania średniego stężenia CO2 
w powietrzu wewnętrznym w strefie przebywania ludzi. 
Fig. 3. Histogram of appearing average value CO2 in internal air, 
in the zone of sojourn of men. 

3. OMÓWIENIE WYNIKÓW 

W badanym pomieszczeniu edukacyjnym na podstawie 

przedstawionych pomiarów można stwierdzić, że w okresie 

wprowadzania ludzi do środka wartość średniego stężenia 

CO2 na skutek być może złej wentylacji i braku przewie-

trzania dodatkowo się powiększa nawet do wartości 0,25%. 

Jednak podwyższenie stężenia CO2 i wilgotności w po-

mieszczeniu zależne jest od strumienia wprowadzonego do 

danego obiektu, który to jest w bezpośrednim związku 

z czasem przebywania w danym obiekcie określonej liczby 

osób oraz sprawnością przewietrzania danego obiektu. 

W okresach, kiedy budynek nie jest zasiedlony ludźmi 
średnia wartość CO2 utrzymuje się na poziomie dopusz-

czalnym około 0,10 % odpowiadającej wymogom mini-

mum higienicznego wyznaczonego według Pettenkofera na 

0,1 % tj. 1000 ppm. 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1. Strumień powietrza wentylacyjnego w pomieszcz-

niu edukacyjnym jest w bezpośrednim związku 

z czasem przebywania w danym obiekcie określo-

nej ilości osób oraz sprawnością przewietrzania 

lub wentylacji danego obiektu. 

2. Jego wielkość powinna zapewnić stężenie CO2 na 
odpowiednim poziomie odpowiadającym wyma-

ganiom higienicznym, a także zapewnić tempera-

turę i wilgotność wewnętrzną powietrza na żąda-

nym poziomie. 

3. Przeprowadzone badanie jednoznacznie wskazują, 

że tradycyjne stosowane w obiektach edukacyj-

nych systemy wentylacji nie są w stanie zapewnić 

właściwych warunków do zdobywania wiedzy, 

a także mogą umożliwiać napływ do pomieszczeń 

zanieczyszczeń pyłowych. 

4. Stosowane technologie pomagające poprawić ja-

kość powietrza w pomieszczeniach powinny 

uwzględniać możliwość obniżenia zużycia energii, 

ponieważ klasyfikacja środowiska wewnętrznego 
jest nierozłącznie związana z jakością powietrza 

wenętrznego. 

5. Badania prowadzone przez Zakład Instalacji Bu-

dowlanych i Fizyki Budowli Politechniki War-

szawskiej na znacznej ilości obiektów wielkokuba-

turowych udowadniają, że projektowanie wymiany 

powietrza, jest równie ważne, jak i utrzymanie 

w nich odpowiednich parametrów termicznych. 

THE QUALITY OF AIR IN STUDYS’S ACCOMMODA-
TION BASED ON CRITERION CO2 

Summary:   In the Departament of Building Instalations and 
Building Physics have been tracked the researches of large cuba-
ture’s microclimate since 1990. In this article will be presented the 
researches of concetraction of CO2 inide the assembly hall. These 

researches are the part of the main one what was executed in ac-
commodation of studies room of Faculty Of Civil Engineering, 
Mechanics And Petrochemistry, Warsaw University of Technolo-
gy. 
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