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ENERGETYCZNE I ZDROWOTNE ASPEKTY WENTYLACJI

STRESZCZENIE

powietrza oraz wymaganego jest . Jednym ze
tego stanu przy szczelnych przegrodach

mechaniczna wentylacja nawiewno- . W opracowaniu
przedstawiono wybrane w
mieszka z .

znacznego wzrostu okien, nawet w stosunku do
zaniku

[Edwards, R. 2005]. Efektem tego jest spadek stanu klimatu
, utrudnia

Kasperkiewicz K. 2001, Fanger P. 2003,
Charkowska, A. 2005]. przez prawne narzucanie

3/mh przy p = 1 daPa. Pomi

Nantka M. 2004, Szewczyk, M.
2009]. strumienie powietrza

przez popularne nawiewniki higrosterowane,
kolej . Ich stosowanie powoduje zatem na i
powietrza, np. przy te = +120C i i = 20 % one 5 % , a
dla te = - 200C i i = 70 % p razy [Nantka M. 2011]. Wzrost strumieni

ch okresu zimowego
oznacza to
powi
Wtedy pozostaje zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z

no w budynku 3 (4 kondygnacje) m po 6
m

jest klimatycznej, a jego przegrody
wymagania

powietrza, np. przenikania powietrza dla stolarki budowlanej
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0,5 m3/mh dla 1 daPa. ogrzewania z

podpi 3 i ma

3900 m2 (D = 0,77/m). Rys. 1 A przedstawia widok i rzut
ch lustrzanych . Jest on

tradycyjne rozw
14 cm.

Rys. 1. Widok i r mieszkania, KL klatka schodowa,
PP pokoje, K nawiew powietrza,

2 jw., lecz wywiew, 3 centrala Renovent Excellent z rekuperatorem)

W tym przypadku niewiele ponad 37 % strat ci
jest jest na na
podgrzanie powietrza wentylacyjnego (45 kW).

W drugiej koncepcji (wariant 3) w oknach zamontowano higrosterowane otwory
nawiewne (AMO/22), przy czym do o prze owietrza wykorzystano
znane procedury (Nantka M. 2011). Na rys. 2 przedstawiono

w pokoju
uralnej. Ich



nia

Rys.2.
po (A) i z

nawiewnymi otworami okiennymi (B)

dla sezonu grzewaczego

wzras Najistotniejsz higrostrowanych
nawiewnych jest dobra korelacja po zaw , a
metabolicznego dwutlenku co ilustruje rys. 3. Ma to miejsce w pokojach
mieszkalnych, lecz nie , w kt od

w nich, powieksza
W tym wariancie 32 tracone jest na jego

przenikanie przez przegrody zew (39,5 kW), a 68% to
W). Na rys. 4 przedstawiono zmiany sezonowych potrzeb cieplnych

nawiewnych
. Temu pozytywnemu zjawisku

towarzys

cieplnych (o 5 razy).



(1) (2) w pokoju

nawiewnych (A i B)

Rys. 4

Tabela 1.

Wariant 1 Wariant 2
Wymiana powietrza, 1/h 0,3 0,9

45,4 83,5
74,7/177992 123,1/968882



w pewnej mierze
do wykorzystyw

(Szewczyk, M. 2009, Nantka M. 2011) (wariant 3)
r budynku w system mechanicznej wentylacji

nawiewno-wywiewnej , o nazwie Air Excellent (patrz rys. 1 B). Jest
on m
100 mm, maksymalnym 0 35 m3/h (v 3 m/s), centrali,
rozdzielaczy itd.
niewielka (5 cm) . Centrala
posiad do e wentylatory o

oraz zapewnia minimalny poziomu .
dokona IDA/ICE/4, o ach zebranych

w tabeli 2.
klimatycznych ze stacji Warszawa/

Tabela 2.

Parametry Opis
Temperatury w i grzewczej w i , ,

powietrza w strefach

Moce
i grzewczej w centrali, , na

przygotowanie wody ej
Temperatury na zasilaniu i powrocie centrali,
Strumienie powietrza na zasilaniu i powrocie w centrali wentylacyjnej
Temperatury rednia temperatura w strefach

Bilanse
strumienie powietrza, ludzi ,

nie, promieniowanie neczne
, mostki cieplne

przenikanie przez przegrod , od wentylacji
mechanicznej na zasilaniu i powrocie

w
strefach

przez przegrod i z
wentylacji mechanicznej
przewidywany procent niezadowolonych i PPD,
PMV)
wymiana powietrza, s 2 (ppm), w

4 osoby 1
met, 0,85

pralka (3000 W) (500 W), wanna
(109 W (o int 8
W/m2

zgodnie z .
zebrano parametry oceny zastosowanej centrali. Ponadto,

p
uzyskiwanych danych, w niniejszym opracowaniu zestawiono jedynie wybrane wyniki

. Do
tego celu w



Rys. 5

Rys. 6 centrali na ogrzewanie (1) (2), i
przez wentylatory (5)

Rys. 7 , 2 i
powrotnej z nicy, 3, 4 na zasilaniu i powrocie z chilera, 5, 6

wody grzewczej na zasilaniu i powrocie z , 7 , 8 wody
grzewczej zasilania powrotu powietrza ze stref)



Rys. 8 1 , 2
, 3 grzewczej, 4 , 5 i 6 idealna moc

i grzewcza, 7 )

Rys. 9

Rys. 10. w powietrza na zasilaniu (1) i powrocie z centrali (2)

parterze. Dla wariantu 3, tzn. budynku z nawiewno-wy

podgrzanie powietrza wentylacyjnego (42 kW).



Rys. 11 mperatur powierzchni w pokoju P2 (1 sufit, 2
okna, 4 drzwi, 5

Rys. 12 (oznaczenia jak na rys. 9)

Rys. 13
(1 wentylacja mechaniczna)



Rys. 14. Bilans cieplny dla pokoju P2 (1 podgrzewanie powietrza, 2 zyski od ludzi,
3 jw, przegrody, 5 promieniowanie

8 jw,, lecz od oki
mostki cieplne, 10 )

Rys. 15 ratur dla pokoju P2 (1, 2

Rys. 16 (OD) dla pokoju mieszkalnego P2



Rys. 17 owietrza dla pokoju P2 (1 wiek powietrza ; W), 2
2; S, 3 ; )

Rys. 18 PPD w
%, 2 PMV)

Tabela 3. kWh)

Straty Zyski
SZ SW O WMN PP L WW

VI -90,1 -39,5 34,6 -272,2 -28,5 40,0 392,6 17,4
VIII -80,1 -41,1 21,6 -280,8 -26,5 41,4 404,2 17,9

X -146,5 -46,4 -61,6 -265,2 -4,6 43,8 415,6 18,4
XII -217,2 -31,9 -124,1 -237,9 -5,0 45,8 409,9 18,2
II -206,6 -27,0 -106,4 -214,3 -4,9 41,3 369,5 16,4
IV -161,0 -41,9 -30,8 -256,6 -5,2 42,1 398,3 17,7

Suma -1834,8 -468,8 -511,5 -3099,3 -146,0 516,0 4843,1 214,7
Ogrzewanie -700,0 -152,4 -238,2 -1090,8 -14,1 207,1 1173,6 52,0

-653,3 -218,4 -75,8 -1285,6 -119,0 183,7 2313,3 102,6
Oznaczenia: SZ

okna, WM wentylacja, PP ywy powietrza (infiltracja), L ludzie, WW



Tabela 4 (kWh)

Sufit Okno Mostki cieplne
VI -16,5 -6,9 -48,0 -51,2 -18,7

VIII -14,6 -2,8 -45,5 -47,6 -17,2
X -44,5 -24,2 -41,4 -94,9 -36,3

XII -74,6 -49,0 -40,8 -136,0 -52,8
I -69,8 -48,4 -38,6 -128,7 -49,8

III -45,8 -33,7 -47,5 -89,2 -34,1
V -1,6 -1,3 -4,0 -1,8 -0,6

Suma -537.6 -344.5 -536.4 -1090.7 -416.1
Ogrzewanie -253.6 -81.7 -163.8 -527.2 -201.0

-139.6 -152.6 -258.2 -272.0 -102.8

W tym przypadku m wynosi 73 kW. Sezonowe potrzeby na
ogrzewanie MJ, dla centrali wentylacyjnej wyno 195990

MJ MJ
sezonowe zapotrzebowanie niewiele ponad 429000 MJ. Znaczny jest
natomiast 1142730 MJ.

Z przedstawionych po ponadto

do sprawdzania koncepcji projektowych.

PODSUMOWANIE
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w stani zczeniach oraz
r yw powietrza przez pomieszczenia,
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e
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Z ksz owania klimatu pom

jak i ,
systemy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Jest to jednak nierozerwalnie



jnymi oraz konserwacji i
napraw.

o skuteczne filtry pow
powietrza

usuwanego.
uzasad ,
letnim,
czemu centrala pracuje jako jednostka nawiewno-
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minimum po Systemy wentylacji mechanicznej nawiewno-
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ENERCETIC AND HEALTH ASPECTS IN DWELLING HOUSE
WITH MECHANICAL VENTILATION

The paper presents the selected results of energy and health aspects in
multifamily building with natural ventilation without and with supply openings (in
windows) and with mechanical ventilation with heat recovery.


