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Elementy nawiewne systemów dystrybucji powietrza.
Wymagania funkcjonalne i możliwości strukturalne.

1. Słowo wstępne
Elementy nawiewne są końcowymi elementami na gałązkach systemów dystrybucji powietrza –
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zgodnie z definicją elementów nawiewnych (rys. 1)
mogą być postrzegane jako najważniejsze elementy kreujące warunki komfortu w obsługiwanej
przestrzeni.
Elementy nawiewne – definicja.
Elementy instalacji, które są zaprojektowane w
celu wytworzenia określonego ruchu powietrza w
obsługiwanej strefie.

Rys. 1. Definicja elementu nawiewnego

Około 70 % problemów z systemami dystrybucji powietrza jest spowodowane nieodpowiednim
funkcjonowaniem elementów nawiewnych.
Na rysunku 2 przedstawiono znaczące parametry, które muszą być rozważane dla warunków
komfortu, i które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie elementów nawiewnych. Jak
pokazano decydujący wpływ na wybór elementów nawiewnych mają obciążenie cieplne i krotność
wymiany powietrza.

Obciążenie cieplne
Krotność wymiany
powietrza

Typ elementu
nawiewnego

•
•
•
•
•
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wielkość elementu
nawiewnego
wydatek powietrza
rozmieszczenie
elementów
nawiewnych

Rozkład prędkości powietrza w pomieszczeniu
Intensywność turbulencji
Gradient temperatury w pomieszczeniu
Ruch powietrza w pomieszczeniu
Poziom hałasu w pomieszczeniu

Rys. 2. Ważne funkcje elementów
nawiewnych
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Elementy nawiewne jako elementy widoczne są wykonywane w różnych formach kształtu i
różnych miejscach montażu. Rys. 3 przedstawia możliwe wariacje.

Parametry wyglądu elementów nawiewnych
Forma geometryczna
• owalne
• prostokątne
• liniowe
Montaż (miejsce montażu)
• sufitowy
• ścienny
• w podłodze
Wielkość elementu nawiewnego
Kształt powierzchni widocznej
Rozmieszczenie elementów nawiewnych
Rys. 3. Wariacje formy elementu nawiewnego

2. Elementy nawiewne i ich wpływ na parametry komfortu
W tej części zostaną rozważone proste zależności pomiędzy następującymi funkcjami:
− prędkość powietrza w pomieszczeniu
− turbulencji powietrza
− gradientu temperatury
− ruchu powietrza w pomieszczeniu
− poziomu hałasu w pomieszczeniu
dla systemów wentylacji mieszającej i wyporowej
2.1. Elementy nawiewne i ruch powietrza w pomieszczeniu
Na rysunku 4 jest pokazana różnica w wymiarach w pomieszczeniu względem strefy przebywania
dla różnych systemów wentylacji. Prędkość powietrza, która jest funkcją współczynnika
turbulencji, zgodnie z DIN 1946 punkt 2, jest odniesiona tylko do strefy przebywania.
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wentylacja mieszająca

wentylacja wyporowa

Rys. 4. Rozkłady prędkości w pomieszczeniu
W wentylacji mieszającej powietrze jest nawiewane do pomieszczenia z zawirowaniem lub bez z
prędkością od 3 do 8 m/s na nawiewniku, po czym prędkość powietrza jest redukowana w
przestrzeni pomiędzy powierzchnią nawiewnika a granicą strefy przebywania dzięki indukcji
powietrza w pomieszczeniu, czyli zmieszaniu powietrza pierwotnego wypływającego z
nawiewnika z poderwanym powietrzem wtórnym z pomieszczenia.
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To jest spełnione dla następujących parametrów:
− prawidłowo dobrano typ elementu nawiewnego
− prawidłowo dobrano wielkość elementu nawiewnego
− jest właściwa krotność wymian dla elementu nawiewnego
− jest odpowiednia różnica temperatur
W systemie wentylacji wyporowej elementy nawiewne powinny być instalowane na poziomie
podłogi dla prędkości powietrza nawiewanego od 0,1 do 0,25 m/s dla zastosowań komfortu i do 0,5
m/s dla zastosowań przemysłowych.
Uwaga: prędkość powietrza nawiewanego przez nawiewnik wyporowy wynika z ilości wydatku
powietrza odniesionego do powierzchni czołowej nawiewnika „brutto” bez rozważania aktualnej
powierzchni swobodnej nawiewnika.
Z powodu różnicy temperatur pomiędzy temperaturą powietrza nawiewanego a temperaturą
powietrza w pomieszczeniu, profil prędkości szybko opada do podłogi, to prowadzi do większej
prędkości w strudze niż na czole nawiewnika.
Odległość od nawiewnika do strefy przebywania jest określona strefą krytyczną i jest analogiczna
do strefy powyżej strefy przebywania w wentylacji mieszającej. Ponieważ prędkość powietrza w
odległości 0,1 m od podłogi jest pomiędzy 0,15 i 0,3 m/s, to musi być ustalona odległość
nawiewnika do strefy przebywania.
Wielkość strefy krytycznej jest funkcją:
- prędkości powietrza na czole nawiewnika
- wysokości nawiewnika
- kształtu nawiewnika
- różnicy temperatur
Prędkość powietrza w strefie przebywania powyżej 0,1 m nad podłogą, nazywanej strefą świeżego
powietrza jest niska i waha się w granicach 0,1 m/s.
Na rysunku 5 pokazano sześć najczęściej spotykanych przykładów wstępowania nie do
zaakceptowania poziomu prędkości powietrza w strefie przebywania.

STRULIK INFO

5

STRULIK INFO

6

Rys. 5. Przypadki zbyt wysokiej prędkości powietrza w strefie przebywania dla systemu wentylacji
mieszającej
2.2. Elementy nawiewne i intensywność turbulencji
Intensywność turbulencji jest stosunkiem standardowego odchylenia prędkości powietrza do
średniej prędkości powietrza w rozpatrywanej przestrzeni.
Intensywność turbulencji Tu jest wyrażona jako:
Tu =

Standardowe odchylenie prędkości
×100
średnia prędkość powietrza

Na rysunku 6 przedstawiono intensywność turbulencji w systemach wentylacji mieszającej i
systemach wentylacji wyporowej.
Im lepszy i bardziej równomierny system rozdziału powietrza tym mniejsza intensywność
turbulencji.
W systemach wentylacji mieszającej intensywność turbulencji jest z zakresu od 15 do 40 %.
W systemach wentylacji wyporowej intensywność turbulencji w strefie świeżego powietrza, która
jest poza strefą krytyczną wynosi 5 do 10 %.
W strefie krytycznej intensywność turbulencji jest podobna jak dla systemu wentylacji mieszającej.
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a) System wentylacji mieszającej

b) System wentylacji wyporowej

Rys. 6. Intensywność turbulencji dla systemu wentylacji mieszającej (a) i wyporowej (b)
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Jak widać z prędkością powietrza i intensywnością turbulencji nie ma problemu w strefie świeżego
powietrza w systemach wentylacji wyporowej. Dla systemu wentylacji mieszającej prędkość
powietrza i intensywność turbulencji stanowi główne zagadnienie optymalizacji zastosowanych
elementów nawiewnych. Proponuje się nie przekraczanie wartości prędkości powietrza jak na
wykresie na rysunku 7. Są to wartości gwarantujące nie powstawania zjawiska przeciągów.

Rys. 7. Rozkład średniej prędkości w pomieszczeniu w zależności od temperatury powietrza dla
różnych intensywności turbulencji (DIN 1946 pkt. 2)
2.3. Elementy nawiewne i gradient temperatur
System wentylacji mieszającej może gwarantować bardzo wyrównany gradient temperatur w
strefie przebywania, w płaszczyźnie pionowej może wynosić nawet 0,1 K/m.
Dla systemu wentylacji mieszającej gradient temperatury powinien wynosić 0,5 K/m.
W systemie wentylacji wyporowej gradient temperatury w strefie świeżego powietrza zawiera się
pomiędzy 0,5 a 2,0 K/m. Podczas gdy w systemie wentylacji mieszającej rozważamy gradient
temperatury w strefie przebywania, dla systemów wentylacji wyporowej rozważany jest gradient
temperatury na wysokości 1,1 m powyżej poziomu podłogi.
Rysunek 8 ilustruje gradienty temperatur w płaszczyźnie pionowej dla systemów wentylacji
mieszającej i wyporowej.

8

STRULIK INFO

STRULIK INFO

9

a) System wentylacji mieszającej

b) System wentylacji wyporowej

Rys. 8. Gradient temperatury dla systemu wentylacji mieszającej (a) i wyporowej (b)
2.4. Elementy nawiewne i ruch powietrza w pomieszczeniu.
Elementy nawiewne powinny w zasadzie zapewnić osiągnięcie odpowiedniego ruchu powietrza w
pomieszczeniu dla krotności wymiany 3,5 do 4 wymian na godzinę. Ruch powietrza w pionie jest
rzadko problemem dla trybu chłodzenia, ponieważ naturalnie powietrze schodzi w dół ze względu
na siły wyporu powodowane różnicą temperatur (patrz rys. 9)
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W przypadku nawiewu izotermicznego lub trybu grzania, należy wziąć odpowiednie
rozmieszczenie elementów nawiewnych i ich odpowiednią pionową projekcję, aby zapewnić
dojście powietrza do poziomu podłogi i uniknąć ryzyka powstawania stref zastoju powietrza w
strefie przebywania.

Rys. 9. Ruch powietrza w systemie wentylacji mieszającej i wentylacji wyporowej
W systemie wentylacji wyporowej strefa przebywania leży w większej części strefy świeżego
powietrza. Pomimo to, przebywający w strefie, otoczony strumieniami konwekcyjnymi,
automatycznie przebywa w strefie świeżego powietrza, która rozciąga się blisko podłogi.
2.5. Elementy nawiewne i poziom hałasu w pomieszczeniu
Elementy nawiewne biorą udział w kształtowaniu poziomu natężenia dźwięku / ciśnienia dźwięku
w pomieszczeniu.
Każdy element nawiewny umieszczony w pomieszczeniu tworzy poziom hałasu adekwatnie do
wielkości natężenia przepływu powietrza. Szczególnie podlegają rozważeniu urządzenia użyte w
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systemach wentylacji mieszającej pracujące przy dużej indukcji, co ma przełożenie na wytwarzany
poziom natężenia dźwięku.
Z drugiej strony każdy element nawiewny cechuje się mniej lub bardziej tłumieniem własnym, co
jest bardziej znamienne dla systemów wentylacji wyporowej niż mieszającej.
Obok specyficznych właściwości akustycznych elementów nawiewnych (poziom dźwięku i
tłumienność relatywna do wydatku powietrza), hałas może być również generowany wtórnie przez
element nawiewny i może wpływać na sumaryczny aktualny poziom dźwięku elementu
nawiewnego.
Producent nie może gwarantować parametrów elementu nawiewnego jeżeli poziom dźwięku
wtórnego jest zbyt wysoki.
Główne powody zbyt wysokiego wtórnego poziomu dźwięku produkowanego przez element
nawiewny to:
- nadmierna prędkość powietrza w podłączonym kanale
- nadmierna prędkość powietrza przez wcześniejsze elementy w kanale doprowadzającym
powietrze:
o klapy pożarowe
o przepustnice
o kolana o kącie 90°

Rys. 10. Składniki poziomu hałasu w pomieszczeniu
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Abstrahując od poziomu dźwięku wytwarzanemu przez jeden element nawiewny, następujące
wielkości mają wpływ na poziom dźwięku w pomieszczeniu:
- ilość elementów nawiewnych
- objętość pomieszczenia
- współczynnik pochłaniania dźwięku pomieszczenia
Na rysunku 11 w tablicy jest pokazany teoretyczny i skorygowany wzrost poziomu natężenia
dźwięku w zależności od ilości takich samych źródeł dźwięku i objętości pomieszczenia.

Rys. 11. Teoretyczny i skorygowany poziom natężenia dźwięku dla jednakowych źródeł hałasu.

3. Wybór elementów nawiewnych w zależności od obciążeń ciepła
Wybór elementów nawiewnych odniesiony do obciążenia cieplnego
Pomimo przeszło pięcioletniego wzrostu zastosowań systemów wentylacji wyporowej, w dalszym
ciągu systemy wentylacji mieszającej stanowią około 90 % udziału w rynku systemów
wentylacyjnych.
3.1. Elementy nawiewne dla systemów wentylacji mieszającej
Systemy wentylacji mieszającej generalnie są przydatne dla wszystkich spotykanych wielkości
obciążeń cieplnych, zarówno dla trybu chłodzenia, nawiewu izotermicznego i trybu grzania (rys.
12)
Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym i w pomieszczeniu może być:
tryb chłodzenia:
tryb grzania:

12

≤ 14 K
≤ 20 K
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Rys. 12. Elementy nawiewne dla różnych trybów pracy wentylacji mieszającej – nawiewniki
sufitowe
3.1.1 Nawiewniki ze stałą strugą powietrza
80 % wszystkich instalowanych nawiewników to nawiewniki z ustalonym wypływem strugi
powietrza i normalnie użytych dla następujących parametrów:
- wysokość zamontowania:
2,5 – 4 m
- różnica temp. tryb chłodzenia:
≤8K
- różnica temp. tryb grzania:
≤ 4 K dla zamontowania na wysokości 4 m
≤ 3 K dla zamontowania na wysokości 3 m
Generalnie większość nawiewników ze stałą strugą powietrza ma poziomy charakter wypływu
strugi powietrza oraz kształt okrągły lub kwadratowy.
Liniowe szczelinowe nawiewniki, które nawiewają powietrze z wysoką indukcją z liniową strugą
(40 – 45° od poziomu) mogą być użyte na wysokości 2,8 – 4,5 m i dla różnicy temperatur ± 8 K.
Nawiewniki ze stałym charakterem strugi powietrza są dostępne dla zamontowania w suficie
(rysunek 12), ścianach i podłodze (rysunek 13).
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Rys. 13. Nawiewniki do montażu ściennego i w podłodze
3.1.2. Elementy nawiewne ze zmienną strugą powietrza
Główne zastosowanie elementów nawiewnych ze zmienną strugą powietrza wtedy, gdy zmienne
obciążenie cieplne wymaga zmiany rozkładu strugi powietrza, przy żądaniu zachowania takich
samych warunków prędkości i ruchu powietrza w strefie przebywania.
Osiągnięcie zmiany charakteru strugi powietrza może być realizowane na różne sposoby, na
przykład poprzez zmianę geometrii elementu nawiewnego (np. zmiana ustawienia kierownic
nawiewnika czy kratki wentylacyjnej) lub zmiany podziału przepływu powietrza - tylko przez
poziome elementy kierujące (tryb chłodzenia) lub poprzez elementy poziome i pionowe elementy
kierujące (tryb grzania) – patrz rysunek 14.
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Rys. 14. Nawiewnik ze zmienną strugą powietrza dla trybów chłodzenia i grzania.
Parametry do zastosowania elementów nawiewnych ze zmienną strugą powietrza:
- wysokość montażu:
3 – 15 m
- różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu:
o tryb chłodzenia:
≤ 14 K
o tryb grzania:
≤ 20 K
Możliwe rozwiązania zmiany ustawienia:
- ręczne
- siłownikiem (pneumatycznym lub elektrycznym)
- siłownikiem samoczynnym
Ustawienie ręczne:
Ustawienie siłownikiem:

Ustawienie siłownikiem samoczynnym:

ustawienie ręczne dopasowane do warunków montażu
i stałych parametrów pracy
utrzymanie
stałej
prędkości
powietrza
w
pomieszczeniu przy zmiennym obciążeniu cieplnym
(sterowanie różnicą temperatur w pomieszczeniu lub
zmianą obciążenia cieplnego)
zmiana ustawienia strugi powietrza w funkcji
temperatury powietrza nawiewanego (alternatywa dla
ustawienia ręcznego)

Należy przy tym pamiętać o bezwładności działania siłownika samoczynnego. Siłowniki
samoczynne nie nadają się do szybko zmiennych warunków termicznych powietrza nawiewanego.
3.2. Elementy nawiewne dla systemów wentylacji wyporowej
System wentylacji wyporowej jest przeznaczony w głównej mierze do nawiewu izotermicznego
lub trybu chłodzenia, gdzie ograniczona jest różnica temperatur powietrza nawiewanego do
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powietrza w pomieszczeniu (∆T ≤ 3 K dla instalacji komfortu oraz ∆T ≤ 6 K dla instalacji
przemysłowych).
3.2.1. Zwiększenie różnicy temperatur pomiędzy powietrzem nawiewanym a w pomieszczeniu
W przypadku gdy jest przekroczona powyżej przytoczona różnica temperatur, może być użyte
alternatywne rozwiązanie pokazane na rysunku 15, gdzie różnica temperatury pomiędzy
powietrzem nawiewanym a w pomieszczeniu wynosi 10 ÷ 12 K.

Rys. 15. Rodzaj nawiewników wyporowych dla wysokich różnic temperatur powietrza
nawiewanego do temperatury powietrza w pomieszczeniu.
3.2.2. Specjalne konstrukcje dla alternatywnych zastosowań trybu grzania
Rysunek 16 ilustruje schemat działania nawiewnika, dla którego możliwe jest skierowanie
przepływu powietrza przez cały nawiewnik wyporowy (tryb chłodzenia) lub tylko przez jego dolną
część przy podłodze (tryb grzania).
Dla takiego nawiewnika, dla trybu grzania maksymalna różnica temperatur jest ≤ 6 K.
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Rys. 16. Nawiewnik wyporowy o specjalnej konstrukcji – z trybem grzania

4. Wpływ wielkości krotności wymian powietrza na wybór elementów nawiewnych
dla wentylacji mieszającej
Dla większości instalacji komfortu krotność wymiany powietrza zawiera się w przedziale od 4 do
10 na godzinę. Dla takich krotności większość nawiewników dostępnych na rynku spełnia
wymagania zgodnie z normami np. DIN czy BS.
W instalacjach przemysłowych nieco wyższe krotności wymian powietrza, powszechnie
wymagane w pomieszczeniach z dopuszczalną małą prędkością powietrza, wymagają specjalnych
typów nawiewników.
Należy przy tam pamiętać, że każdy nawiewnik jest skonstruowany do określonego zakresu
krotności wymian przy określonych parametrach pracy. Zastosowanie nawiewnika do krotności
przewyższającej jego możliwości prowadzi do nadmiernej prędkości powietrza w strefie
przebywania.
Na rysunku 17 pokazano specjalne nawiewniki używane dla dużych krotności wymian powietrza.
Krotność wymian powietrza jest ważna dla sprawdzenia czy odległość rozstawu nawiewników jest
większa od minimalnej, poniżej której na styku strumieni od sąsiednich nawiewników następował
by wzrost prędkości powietrza ponad dopuszczalną.
Minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami może być wyznaczona z następującego wzoru:
q
gdzie q wyrażone w m3/h
t min =
12 ⋅ H
lub
0,3 ⋅ q
gdzie q wyrażone w l/s
t min =
H
gdzie
tmin = minimalna odległość pomiędzy nawiewnikami
q = wydatek przepływu powietrza
H = wysokość montażu nawiewnika
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Krotność wymian powietrza n [h-1]
≤ 14
≤ 20
≤ 25
≤ 60
Nawiewniki Nieprzesta- Przestawialne
Wielowirowe i
wialne
nawiewniki wylotowe
szczelinowe nawiewniki
wirowe z
nawiewniki
o wysokiej wirowe z
sekcją
wirowe
indukcji
sekcją
wyporową
wyporową

≤ 80
Wielowylotowe
nawiewniki
wirowe z
sekcją
wyporową

Rys. 17. Konstrukcje nawiewników dla krotności wymian powietrza
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