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S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono informację na temat niskoenergetycznej hali sportowej oraz wyniki 
pomiarów prowadzonych w tym obiekcie z użyciem zintegrowanego miernika komfortu. 
Sformułowano wstępną ocenę warunków termicznych w hali.
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comfort gauge measurements done in this building were presented. Initial evaluation of thermal 
conditions was made.
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1. Wstęp

Koncepcja budynków pasywnych pojawiła się w połowie lat 90. XX w. Korzyści ekologiczne 
oraz ekonomiczne tworzenia budynków w tej technologii od początku budziły spore zaintereso-
wanie. Jako jedna z niewielu przyjaznych człowiekowi propozycji – zarówno pod kątem ochro-
ny środowiska, jak i oszczędności finansowych – miała szansę zastosowania na większą skalę.

Koncepcja budynku pasywnego oparta jest na podstawowych prawach fizyki i wykorzy-
stuje standardowe rozwiązania inżynieryjne bez konieczności wprowadzania zaawansowa-
nych materiałów czy specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Zgodnie z definicją W. Feista obiekt pasywny to budynek o bardzo niskim zapotrzebo-
waniu na energię do ogrzania wnętrza – 15 kWh/(m2 ∙ rok), w którym komfort termiczny za-
pewniony jest przez pasywne źródła ciepła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło sło-
neczne, ciepło odzyskane z wentylacji). Odzysk ciepła (rekuperacja) i dogrzewanie powietrza 
wentylującego budynek całkowicie eliminują potrzebę stosowania tradycyjnego ogrzewania 
hydraulicznego (c.o.). Niezwykle istotna jest właściwa orientacja, odpowiednio ukształtowana 
bryła budynku oraz optymalizacja każdej z przegród budowlanych. Obiekt pasywny nastawio-
ny jest na minimalizację strat przy równoczesnym dążeniu do maksymalnego wykorzystania 
biernych zysków energetycznych. Zamierzonym celem jest stworzenie trwałej i szczelnej po-
włoki budynku z jednoczesnym zapewnieniem korzystnego mikroklimatu wewnątrz.

Standardy energetyczne budynków pasywnych są różnorodne w zależności od kraju 
i przeznaczenia obiektu, ale zawsze występuje wspólny mianownik w postaci niskiego 
zużycia energii. Określenie budynek pasywny zyskało na świecie znaczny rozgłos i jest 
traktowane przez inwestorów i projektantów jako prestiżowe, niezależnie od sensu au-
tomatycznego przenoszenia go na inne niż niemieckie warunki klimatyczne czy też na 
obiekty eksploatowane w innej niż budynki mieszkalne temperaturze.

2. Cel pracy

Celem pracy były wstępne pomiary i analiza komfortu cieplnego w pasywnym budynku 
Hali Sportowej w Słomnikach, pierwszym tego typu obiekcie w Polsce. Zakres badań objął 
dwa rodzaje aktywności: uczeń-sportowiec oraz uczeń-kibic, wykonywanych w hali podczas 
chłodnego okresu w roku. Pierwsze pomiary prowadzone były w ciągu dwóch godzin popo-
łudniowych, kiedy na sali odbywały się zajęcia szkolne. Badanymi wartościami były wskaź-
niki PMV i PPD, pozwalające określić warunki termiczne panujące w danym pomieszczeniu. 

3. Hala w Słomnikach

Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 640/3 przy ul. Świerczewskiego w Słomnikach. 
Budynek ma jedną kondygnację nadziemną. Główna bryła budynku jest przekryta dachem 
o kącie nachylenia 8°. W budynku zlokalizowana jest wielofunkcyjna arena sportowa o bo-
isku 22 x 44 m z trybunami dla ok. 240 widzów. Pod widownią znajdują się pomieszcze-
nia techniczne i magazynowe niewymagające dostępu światła dziennego. Zaplecza socjalne 
mieszczą się w wydzielonej, niższej części budynku po stronie południowej. 
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Budynek posadowiono na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych. Głównym 
materiałem, z którego wykonano ściany wypełniające w szkielecie żelbetowym są bloczki 
silikatowe, charakteryzujące się dużą pojemnością cieplną. Konstrukcję dachu tworzą wią-
zary z drewna klejonego ze stalowymi ściągami. Ściany ocieplano styropianem o grubości 
30 cm, dach natomiast został zaizolowany 40 cm twardą wełną mineralną na blasze trape-
zowej, a następnie pokryty papą termozgrzewalną [1, 2].

Analizowany obiekt zaprojektowano i zrealizowano zgodnie ze standardami Passivhaus 
Institut w Darmstadt w Niemczech, co zostało potwierdzone certyfikatem jakości. Hala cha-
rakteryzuje się wysoką termoizolacyjnością przegród zewnętrznych i bardzo niskim zuży-
ciem energii na cele grzewcze na poziomie ok. 15 kWh/m2rok. Współczynniki przenikania dla 
przegród wynoszą ok. 0,1 W/m2K, a dla zestawów okiennych 0,8 W/m2K. W wyniku przepro-
wadzonego w budynku hali testu szczelności uzyskano bardzo korzystny wynik 0,12 h-1 przy 
różnicy ciśnień 50 Pa dla próby wykonanej zgodnie z normą PN-EN 13829.

Istotnym elementem opisywanego budynku pasywnego jest system wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła o wysokiej sprawności. Zadaniem wentylacji nawiewno-wy-
wiewnej jest doprowadzenie do pomieszczeń odpowiedniej ilości powietrza świeżego, 
wynikającej z minimum higienicznego oraz usunięcie powietrza zużytego. W hali w Słom-
nikach zaprojektowano centrale wentylacyjne wyposażone w rekuperatory pozwalające na 
odzysk ciepła z powietrza usuwanego ze sprawnością 72%. Powietrze zewnętrzne ogrzane 
wstępnie w wymienniku obrotowym jest dogrzewane do temperatury +17oC (temperatura 
nawiewu do sali), przepływając przez nagrzewnicę, wodną zamontowaną za wymienni-
kiem. Centrala pracuje z wydajnością zależną od stopnia wykorzystania sali. W momencie 
badań zajęta była 1 z 3 części hali, więc wydajność wynosiła ok. 20% [2]. 

4. Warunki pomiaru

Pomiary wykonane zostały w pochmurny dzień, 9 lutego 2012 r., kiedy temperatura na 
zewnątrz wynosiła -7ºC. Na sali przebywało ok. 40 osób w ciągu całego cyklu badawcze-
go, przy czym sport uprawiało ok. 30 uczniów, a pozostałych 10-ciu siedziało na trybunach.

Miernik, ze względów bezpieczeństwa, został ustawiony na antresoli znajdującej się na 
wysokości ok. 2,5 m. Różnica temperatury pomiędzy poziomem podłogi oraz poziomem 
antresoli nie była znacząca i nie wpłynęła na wartości końcowe. Pomiar rozpoczął się o go-
dzinie 12.30, po czym przez dwie godziny rejestrowane były dane z 10-minutowymi inter-
wałami czasowymi. Okres badań wybrano ze względu na przeciętne, długookresowe wa-
runki jej eksploatacji oraz powtarzalną liczbę użytkowników sali w tych godzinach.

Przyrządem umożliwiającym pomiar mikroklimatu jest cyfrowy miernik BABUC A. 
Elementem niezbędnym do wykonania analizy obliczeniowej zmierzonych podczas pomia-
ru wartości jest odpowiednie oprogramowanie. Transmisję danych z miernika do kompute-
ra oraz ich obróbkę umożliwia program InfoGap.

Po dokonaniu transferu danych pomiarowych do PC wyznaczono parametry środowisko-
we, a następnie dokonano konfiguracji współczynników aktywności, metabolizmu i odzieży dla 
dwóch rodzajów wykonywanych na hali zajęć. Pierwszy rodzaj aktywności dotyczył osób czyn-
nie uczestniczących w grach sportowych odbywających się w badanym pomieszczeniu (uczeń-
-sportowiec), drugi określał uczniów zajmujących miejsca siedzące na trybunach (uczeń-kibic).
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5. Wyniki badań

Wyniki pomiarów parametrów środowiskowych wraz z wyliczonymi wartościami 
współczynników PMV i PPD dla poszczególnych odczytów zostały zestawione w tabeli 1. 
Wartości zaznaczone ramką dotyczą aktywności fizycznej określonej jako uczeń-sporto-
wiec, wyniki w kolumnie obok odnoszą się do ucznia–kibica.

T a b e l a  1 

Zestawione wyniki pomiarów poszczególnych parametrów oraz wyliczone wartości PMV i PPD

2012.02.09 ta [ºC] RH [%] tr [ºC] va [m/s] PMV PPD [%]
12:40 17,50 32,50 18,61 0,00 -0,19 -0,46 5,71 9,44
12:50 17,73 31,80 18,50 0,00 -0,15 -0,45 5,50 9,17
13:00 17,43 32,60 18,70 0,00 -0,19 -0,46 5,76 9,43
13:10 17,54 32,30 18,64 0,00 -0,18 -0,45 5,65 9,31
13:20 17,58 31,80 18,57 0,00 -0,18 -0,46 5,65 9,38
13:30 17,54 32,30 18,59 0,00 -0,18 -0,46 5,67 9,40
13:40 17,27 33,20 18,66 0,00 -0,22 -0,48 6,00 9,79
13:50 17,43 33,20 18,58 0,00 -0,20 -0,47 5,80 9,57
14:00 17,39 33,70 18,60 0,00 -0,20 -0,47 5,84 9,58
14:10 17,54 33,40 18,53 0,00 -0,18 -0,46 5,67 9,39
14:20 17,54 32,80 18,48 0,00 -0,19 -0,46 5,71 9,51
14:30 17,62 32,40 18,49 0,00 -0,17 -0,46 5,62 9,37

Average: 17,51 32,67 18,58 0,00 -0,19 -0,46 5,72 9,45

Rys. 1. Cyfrowy miernik mikroklimatu Babuc podczas badań hali sportowej w Słomnikach

Fig. 1. Digital gage microclimate used for research in Slomniki sport center
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Wyliczone zostały także średnie dla wszystkich mierzonych parametrów. Na rys. 2 po-
kazano uśrednione wartości współczynników PMV i PPD dwóch analizowanych rodzajów 
aktywności. Wynosiły one odpowiednio –0,19 i 5,72 w przypadku ucznia-sportowca oraz 
–0,46 i 9,45 dla ucznia–kibica.

Wpływ chwilowych zmian temperatury, zarejestrowanych podczas badań, na wartość 
współczynnika PMV dla rozpatrywanych aktywności, przedstawiono na rys. 3. 

Rys. 2. Uśrednione wyniki pomiarów wskaźników 
PMV i PPD dla dwóch rodzajów aktywności fizycznej

Fig. 2. Average values of PMV and PPD coefficients for two kinds of physical activity

Rys.3. Zależność wartości współczynnika PMV od temperatury powietrza

Fig. 3. Dependance of PMV coefficient values on the air temperature
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Dodatkowo w programie InfoGap przeprowadzono teoretyczną symulację zależności 
wartości wskaźnika PMV od poziomu wilgotności względnej powietrza wewnątrz hali. 
Ręcznie zmieniono w zbiorze wprowadzonych danych pomiarowych wilgotność względną 
powietrza, pozostawiając bez zmian pozostałe parametry. Celem tej analizy było określenie 
wpływu ewentualnych zmian wilgotności względnej, wywołanych np. okresową, a nie cią-
głą pracą wentylacji mechanicznej lub zwiększoną liczbą użytkowników na komfort ciepl-
ny. Wyniki dla jednej z analizowanych aktywności fizycznych, przedstawiono na rys. 4. 

6. Zestawienie wyników

Średnia wartość temperatury powietrza wewnątrz hali, w czasie okresu pomiarowego, 
była nieznacznie wyższa niż założona temperatura nawiewu na salę i wynosiła 17,51ºC. 

Wilgotność w pomieszczeniu kształtowała się na poziomie 32,67% przy wentylacji na-
wiewno-wywiewnej pracującej z wydajnością 20%. Wentylacja w okresie zimowym praco-
wała przez całą dobę, podczas gdy w sezonie wiosennym na noc jest wyłączana.

Wartości współczynnika PMV dla ucznia–sportowca i ucznia-kibica wynosiły od-
powiednio –0,19 oraz –0,46. W obydwu przypadkach wyniki mieszczą się w zakresie 
–0,5 < PMV < +0,5, co oznacza warunki satysfakcjonujące pod względem mikroklimatu 
dla przebywających tam osób.

Procent osób niezadowolonych, wyrażony współczynnikiem PPD, dla większej aktyw-
ności wyniósł 5,72, a dla mniejszej 9,45. Wynika z tego, że ponad 90% osób przebywających 
w pomieszczeniu powinno oceniać jego środowisko jako komfortowe.

Rys. 4. Zależność wartości współczynnika PMV od wilgotności względnej 
dla przykładowego rodzaju aktywności

Fig. 4. Dependance of PMV coefficient values on relative humidity for a chosen activity kind
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Dla obydwu rodzajów aktywności przewidywana średnia ocena komfortu ulokowana 
była po stronie „chłodniejszej”, dlatego też przy chwilowych wyższych wartościach tempe-
ratury powietrza wartości współczynnika PMV były korzystniejsze.

7. Wnioski

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają założenia budownictwa pasywnego 
dotyczące korzystnego mikroklimatu termicznego wnętrz. Zastosowanie odpowiednich 
rozwiązań technologicznych zapewniło uzyskanie dobrze izolowanej i szczelnej powłoki 
obiektu z jednoczesnym zagwarantowaniem komfortu cieplnego.

Na podstawie dokonanych pomiarów sformułowano następujące wnioski:
 – Temperatura nawiewu na salę wynosiła 17ºC, natomiast miernik zanotował wartość 

17,51ºC. Różnica związana jest z zyskami energetycznymi m.in. od słońca i osób prze-
bywających w pomieszczeniu. Badanie wykonano w warunkach typowego, małego wy-
korzystania hali. Można więc oczekiwać, że przy większej liczbie użytkowników lub 
wyższych zyskach słonecznych warunki termiczne w hali będą jeszcze korzystniejsze.

 – Zmierzona wilgotność względna w hali wyniosła 32,67%. Niski poziom wilgotności zwią-
zany był prawdopodobnie z ciągłą pracą wentylacji nawiewno-wywiewnej. Ponownie moż-
na stwierdzić, że wzrost liczby użytkowników i związany z tym wzrost wilgotności względ-
nej może wpłynąć pozytywnie na warunki w hali. Zwiększając wilgotność względną do 
40%, otrzymujemy dla tych samych pozostałych warunków brzegowych, PMV równe 
–0,16, a przy wartości 50% wartość współczynnika wyniesie –0,12. W literaturze przyjmu-
je się dolną granicę wilgotności względnej powietrza wewnętrznego ok. 30%, poniżej któ-
rej odczuwa się powietrze jako zbyt suche [5]. Poniżej tej granicy użytkownicy narażeni są 
na wszelkie zaburzenia, np. wysuszanie śluzówki nosa czy wysychanie ust. W analizowa-
nym obiekcie tego typu niedogodności nie powinny więc jeszcze występować.

 – Dla dwóch rodzajów wykonywanych w hali aktywności uzyskano środowisko komfor-
towe pod względem mikroklimatu. Zgodnie z zaleceniami Fangera oraz normy PN-EN 
ISO 7730:2006 [3, 4], wartości współczynników przewidywanej oceny średniej miesz-
czą się w przedziale od –0,5 do +0,5 . W przypadku osób siedzących na widowni wyni-
ki te są nieco gorsze, co związane jest z niewielkim wytwarzaniem energii metabolicz-
nej (przyjęto poziom 70 W/m2). W celu ewentualnego poprawienia wartości PMV dla 
ucznia-kibica można zwiększyć izolacyjność odzieży. Korzystne clo dla tego rodzaju 
aktywności wynosi 1,6.

 – Pomierzone wartości PMV mieściły się w granicach normy dla warunków komforto-
wych, ulokowane były jednak po stronie „chłodniejszej”. Wraz ze wzrostem temperatu-
ry zewnętrznej lub przy większej liczbie użytkowników, warunki termiczne we wnętrzu 
hali będą jeszcze korzystniejsze.
Celem kolejnych pomiarów będzie określenie komfortu cieplnego w okresach przejścio-

wych oraz w czasie wysokich temperatur. Analizie poddane zostaną także warunki ter-
miczne panujące wewnątrz hali podczas całkowitego zapełnienia jej przez użytkowników, 
kiedy wentylacja będzie pracowała z wydajnością 100%. Przy takim obciążeniu sali oraz 
zyskach energetycznych od przebywających tam osób, zbadany zostanie komfort cieplny lu-
dzi znajdujących się na trybunach. 
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O z n a c z e n i a

ta – temperatura powietrza
RH – wilgotność względna powietrza
tr – średnia temperatura promieniowania
va – prędkość przepływu powietrza
PMV – przewidywana ocena średnia
PPD – przewidywany odsetek niezadowolonych
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