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

Zainteresowanie wentylacją indywidualną wynikło z badań pokazujących, że w ponad 
połowie nowo - wybudowanych budynkach, pracownicy skarżyli się na zły klimat 
wewnętrzny. Potrzeba zmniejszania zużycia energii i ochrony pracowników przed 
niepożądanymi efektami złej jakości powietrza i problemami zdrowotnymi są obecnie 
ważnymi zadaniami głównych przedsiębiorstw. 

Wentylacja indywidualna (PV) jest innowacyjną technologią, która ma służyć poprawie 
warunków środowiskowych w lokalnych strefach pomieszczenia i może być regulowana 
indywidualnie przez każdego użytkownika. 

Celem pracy jest porównanie dwóch systemów klimatyzacji: systemu klimatyzacji 
scentralizowanej (tradycyjnej) z systemem klimatyzacji scentralizowanej wspomaganej 
systemem klimatyzacji indywidualnej. Analiza jest oparta na projekcie wykonawczym 
instalacji klimatyzacji oraz wentylacji dla piętra budynku biurowego. 

Niniejsza praca pokazuje, że wentylacja indywidualna powoduje redukcję zużycia energii w 
klimatyzowanych budynkach, a przy tym poprawia jakość klimatu, dzięki czemu wzrasta 
zadowolenie z pracy wśród pracowników. 

 

Słowa kluczowe:  wentylacja indywidualna 



1.  Wstęp 

Autor niniejszej pracy podjął próbę porównania pod względem ekonomicznym systemu 
klimatyzacji indywidualnej z tradycyjnym scentralizowanym systemem klimatyzacji. 
Zaprojektowano klimatyzację dla obiektu biurowego (piętra budynku) dla różnych 
temperatur, zależnie od rodzaju klimatyzacji, a następnie porównano pod względem 
wielkości zużycia energii.  

Praca ma na celu pokazanie korzyści, wynikających z zastosowania systemu PV. 
 
1.1. Założenia wentylacji indywidualnej 

 
Głównym celem systemów wentylacji i klimatyzacji jest zapewnienie użytkownikom 

poczucia komfortu, czyli zadowolenia z warunków panujących w pomieszczeniu. Na 
komfort  ma wpływ wiele czynników, m. in. warunki termiczne środowiska w otoczeniu 
człowieka, jakość powietrza, poziom hałasu, poziom natężenia oświetlenia. Powszechnie 
stosowane rodzaje wentylacji, czyli system mieszający i wyporowy, nie gwarantują 
odczucia komfortu wszystkim osobom, które znajdują się w pomieszczeniu. Dlatego 
stworzono koncepcję wentylacji indywidualnej (osobistej).  

Celem systemów wentylacji indywidualnej jest dostarczenie czystego powietrza o 
odpowiedniej temperaturze, jak najbliżej użytkownika pomieszczenia. Rozwiązanie to 
pozwala poprawić statystyki dotyczące oceny środowiska pracy oraz wartości wskaźnika 
PPD (przewidywany odsetek niezadowolonych) w pomieszczeniach biurowych. 
Indywidualne kształtowanie parametrów powietrza przez użytkowników pozwala na 
dostosowanie warunków panujących na stanowisku pracy do osobistych potrzeb każdego 
człowieka. 

Dodatkową zaletą wentylacji osobistej jest umożliwienie użytkownikom oddychania 
czystym powietrzem oraz eliminacji wielu czynników towarzyszących pracy, które 
wpływają na odczuwalną jakość powietrza, tj. zapachów lub unoszącego się kurzu. 

Niewłaściwy klimat jest główną przyczyną wysokiego poziomu nieobecności w pracy, 
gdyż powoduje że pracownicy chorują. Zazwyczaj powietrze zanim dotrze do pracownika 
jest zanieczyszczane, nie tylko przez zarazki wydychane przez kolegów z pracy, ale 
również cząstkami emitowanymi ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Zainteresowanie wentylacją indywidualną wynikło z badań pokazujących, że w ponad 
połowie nowo-wybudowanych budynkach, pracownicy skarżyli się na zły klimat 
wewnętrzny. Nawiew powietrza w wentylacji ogólnej jest często daleko od pracownika, co 
powoduje skażenie powietrza zanieczyszczeniami zanim dotrze ono do użytkownika.  

Wentylacja indywidualna stawia czoło źródłom problemów zdrowotnych, zapewniając 
każdemu pracownikowi dobrą jakość powietrza i możliwość indywidualnej kontroli 
przepływu i temperatury powietrza, zgodnie ze swoimi potrzebami. 

 
Na rys.1 jest wykres pokazujący, że wentylacja indywidualna (personalised ventilation) 

znacznie redukuje ryzyko zarażenia grypą (ciemny niebieski) i odrą (jasny niebieski) w 
porównaniu z wentylacją mieszającą (mixing ventilation) oraz z wentylacją wyporową 
(displacement ventilation) 

 



 
Rys. 1. Zakaźne wirusy a typy wentylacji – wystąpienie wirusa w [%] 

 
Wentylacja indywidualna poprawia jakość klimatu, dzięki czemu wzrasta zadowolenie 

z pracy wśród pracowników, tym samym zwiększa się efektywność pracy 
 

 
Rys. 2. Odsetek użytkowników niezadowolonych z jakości powietrza [%] 

Rys. 2 przedstawia procent osób niezadowolonych z jakości powietrza w różnych 
temperaturach powietrza wewnętrznego dla wentylacji mieszającej i indywidualnej.  
Przy temperaturze 28°C procent ludzi niezadowolonych wynosi prawie 30% dla 
klimatyzacji mieszającej. Natomiast klimatyzacja indywidualna zmniejsza ten odsetek 
użytkowników do ok. 10%, czyli trzykrotnie. 
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1.2. Zalety i wady klimatyzacji indywidualnej 
 
Zalety wentylacji indywidualnej: 

• zwiększenie efektywności wentylacji, 
• zapewnienie czystego środowiska w najbliższym otoczeniu człowieka, 
• zmniejszenie wskaźnika PPD do 0, 
• zwiększenie efektywności pracy (zadowoleni pracownicy) i zredukowanie 

nieobecności w pracy spowodowanych chorobami, 
• zmniejszenie zużycia energii do eksploatacji budynku, 
• redukcja emisji hałasu, 
• łatwy montaż instalacji, prosty dostęp  do przewodów w czasie inspekcji i 

czyszczenia. 
 
Wady systemu wentylacji indywidualnej: 

• wykonanie dodatkowych przewodów doprowadzających powietrze do 
nawiewników instalowanych w miejscu pracy, 

• przewidywane wyższe koszty początkowe, 
• brak norm i innych dokumentów regulujących zalecenia projektowe i 

wykonawcze. 

2. Metoda projektowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji oraz 
wentylacji dla piętra budynku biurowego. Na piętrze znajduje się 26 pomieszczeń 
biurowych. 

 
2.1. Założenia projektowe 
 
Klimatyzacja i wentylacja została zaprojektowana dla pierwszego piętra obiektu 

biurowego na dwa sposoby: 
A. System klimatyzacji scentralizowanej 
B. Klimatyzacja składająca się z dwóch systemów: klimatyzacja scentralizowana i 

klimatyzacja indywidualna 
W wariancie A założono następujące parametry powietrza: 

- temperatura powietrza w pomieszczeniu w okresie lata tp=23°C 
- wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu w okresie lata φp=40% 
- temperatura powietrza zewnętrznego w okresie letnim tz=30°C 
- wilgotność względna powietrza zewnętrznego w okresie letnim φz=50% 

W wariancie B zmienia się tylko temperatura powietrza w pomieszczeniu w okresie lata, 
która wynosi tp=26°C. 
Dla obu wariantów parametry powietrza w zimie są takie same i wynoszą: 

- temperatura powietrza w pomieszczeniu w okresie zimy tp=20°C 
- wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu w okresie zimy φp=45% 
- temperatura powietrza zewnętrznego w okresie zimowym tz=-20°C 



- wilgotność względna powietrza zewnętrznego w okresie zimy φz=100% 
W wariancie B klimatyzacja scentralizowana pracuje wyłącznie na powietrzu pochodzącym 
z recyrkulacji, a klimatyzacja indywidualna na powietrzu świeżym (zewnętrznym). 
 

2.2. Etapy projektowania 
 

Najpierw obliczono dla wszystkich pomieszczeń biurowych zyski ciepła (od ludzi, od 
oświetlenia elektrycznego, urządzeń elektrycznych, sąsiadujących pomieszczeń oraz przez 
ściany nieprzezroczyste i przezroczyste) kolejno dla temperatury 23°C i 26°C i wykonano 
obliczenia wydajności urządzeń dla dwóch systemów klimatyzacji. 
Dla ustalenia obciążenia cieplnego pomieszczenia w zimie należało obliczyć jego straty 
ciepła. W zimie zyski ciepła od ludzi, urządzeń i oświetlenia są takie same jak dla okresu 
letniego. Należało obliczyć straty ciepła przez okna i przez ściany zewnętrzne.  

Uzdatnianie powietrza w zimie dzieli się na dwa warianty: wariant ekstremalny, który 
zakłada że nie ma zysków ciepła i wariant pracy normalnej. Wariant pracy normalnej 
obejmuje działanie systemu klimatyzacji w normalnych warunkach, tzn. przy stratach 
ciepła przez przegrody oraz przy zyskach ciepła od ludzi, oświetlenia i urządzeń. 
Dla poszczególnych wariantów w okresie zimowych wykonano obliczenia dwóch 
porównywanych instalacji klimatyzacji.  
Następnie na podstawie obliczeń dobrano odpowiednie urządzenia: nawiewniki, 
wywiewniki, centrale klimatyzacyjne, agregat chłodniczy. 

3. Wyniki 

Porównano dwa warianty: 
• Wariant 1 – system klimatyzacji scentralizowanej (tradycyjnej) 
• Wariant 2 – system klimatyzacji scentralizowanej wspomagany systemem 

klimatyzacji indywidualnej (PV) 
Jeśli chodzi o koszty inwestycyjne, wielkość ta jest trudna do określenia z powodu 

wielu czynników, m.in.: 
• Klimatyzacja została zaprojektowana tylko dla piętra budynku, 
• Klimatyzacja została zaprojektowana tylko na cele porównawcze zużycia energii.  

Koszty inwestycyjne wariantu 2 będą wyższe od kosztów wariantu 1, gdyż są tu dwa 
systemy klimatyzacji. Wiąże się to z dwukrotnie większą liczbą nawiewników, 
wywiewników, jak również kanałów, mimo iż dla systemu 2 mają znacznie mniejsze 
wielkości. Również zastosowano tu 2 agregaty chłodnicze dla obydwu systemów. 
Natomiast w przypadku kosztów eksploatacyjnych sytuacja przedstawia się jak na rys. 3. 
 

T a b e l a  1  

 Zestawienie kosztów eksploatacyjnych 

  
Koszty zużycia energii [zł] 
Centrala Agregaty Suma 

Wariant 1 34433 79464 113897 
Wariant 2 17322 75388 92710 



W tabeli 1 zestawiono roczne koszty zużycia energii przez centralę i agregaty dla 
poszczególnych wariantów. 

 

 
Rys. 3. Roczne zapotrzebowanie energii na pracę urządzeń [kWh] 

Wariant z klimatyzacją indywidualną powoduje zmniejszenie zużycia energii jak na rys. 3. 

4. Wnioski 

Obydwa warianty systemów zaprojektowano tak, aby zapewnić odpowiednią jakość 
powietrza w pomieszczeniach oraz spełnić warunki komfortu cieplnego w każdym punkcie 
strefy przebywania ludzi w pomieszczeniach. 

Ważnym aspektem było również utrzymanie odpowiedniego poziomu hałasu. 
Jak pokazała analiza kosztów inwestycyjnych tańszym rozwiązaniem jest wariant 1, 

czyli system tradycyjny, mimo iż koszty centrali są dla tego systemu wyższe niż w 
przypadku wariantu 2. Porównując koszty nawiewników, wywiewników i kanałów 
wariantu 1 i systemu scentralizowanego w wariancie 2 nie ma znacznych różnic.  
Przeważyły tu koszty kanałów, nawiewników i wywiewników dla drugiego systemu, czyli 
Personalised Ventilation.  
Jednakże po przeprowadzeniu analizy kosztów eksploatacyjnych rozwiązaniem 
korzystniejszym okazał się wariant 2, czyli system klimatyzacji scentralizowanej 
wspomagany systemem PV. 

Głównym czynnikiem, który spowodował tą różnicę jest pobór mocy przez wentylatory 
w centrali. W przypadku wariantu 2 wentylatory pobierają o połowę mniej energii 
elektrycznej niż w wariancie 1, co spowodowało różnicę w kosztach ponad 17000 zł.  

Przyjmując, że różnica w kosztach inwestycyjnych będzie wynosić 60 000 zł, 
przeprowadzono analizę metodą NPV, aby oszacować jaki koszt poniesie inwestor za obie 
instalacje na przestrzeni 10 lat użytkowania. Wyniki przedstawiono poniżej (rys.4). 
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Rys. 4. Zestawienie kosztów po 10 latach użytkowania instalacji 

Po przeprowadzonej analizie za pomocą metody NPV, w której za okres porównawczy 
przyjęto 10 lat użytkowania instalacji, uzyskano wynik pokazujący, że korzystniejszym 
systemem jest wariant 2, czyli system scentralizowany wspomagany systemem PV. 
Należy tu jednak zaznaczyć, że po tych 10 latach część urządzeń będzie się nadawała do 
naprawy bądź wymiany, co stwarza dodatkowe koszty.  
Po 10 latach użytkowania stosując wariant 2 oszczędza się 110 000 zł. Jednakże korzyści 
wynikające z zastosowania klimatyzacji indywidualnej są znacznie większe, a 
najważniejsze z nich to zwiększenie efektywności pracy i zredukowanie nieobecności 
pracowników spowodowanych chorobami. 
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