
Wstęp 

Wentylacja jest to wymiana powietrza, zwykle między pomieszczeniem a przestrze-
nią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, 
gdzie przebywają ludzie lub zwierzęta. Powietrze dopływające z zewnątrz zapewnia wy-
mianę powietrza zużytego i zanieczyszczonego na świeże, które jest niezbędne do od-
dychania oraz do prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. 
Jest to ważne zwłaszcza w sytuacji dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak dym papie-
rosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp. Można również mówić o wentylacji 
jako systemie zamkniętym, występującym np. w samolotach, gdzie zużyte powietrze jest 
filtrowane, a następnie wzbogacane tlenem; regulowana jest temperatura i wilgotność, 
a powietrze powraca do kabin. 

Klimatyzacja to zespół procesów mających na celu utrzymanie zadanych warunków 
klimatycznych, czyli przede wszystkim odpowiedniej temperatury, wilgotności i pręd-
kości powietrza, które zapewniają dogodne warunki pracy i funkcjonowania człowieka 
lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego, łącznie z wymianą 
powietrza w pomieszczeniu. 

Niedostateczna wymiana powietrza może wywołać syndrom chorego budynku (SBS 
- ang. Sick Building Syndrome), czyli zespół dolegliwości występujących w określo-
nym miejscu (np. w budynku, w którym się pracuje). 

Przykre dolegliwości są związane przede wszystkim ze zbyt małym strumieniem po-
wietrza zewnętrznego, docierającego do pomieszczenia oraz z jego złąjakością. Źródłem 
zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być organizmy żywe (np. produkty 
uboczne oddychania, pocenia się, grzyby, pleśnie), materiały budowlane i elementy 
wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty drewna, związki emitowane przez 
farby malarskie), systemy wentylacji i klimatyzacji (np. mikroorganizmy żyjące w nie-
czyszczonych przewodach wentylacyjnych), powietrze zewnętrzne (np. zanieczyszcze-
nia chemiczne powietrza w dużych aglomeracjach miejskich) albo samo użytkowanie 
pomieszczeń (np. palenie tytoniu). 

Światowa Organizacja Zdrowia już w 1984 r. informowała, iż syndrom SBS wystę-
p u j e aż w 30% nowych i odnawianych budynkach na świecie. 

Objawy SBS: 
• bóle i zawroty głowy, 
• omdlenia, 
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• mdłości, 
• objawy przemęczenia, 
• podrażnienie błon śluzowych, 
• utrudnione oddychanie, 
• inne dolegliwości. 

Podręcznik niniejszy jest skierowany przede wszystkim do studentów wydziałów 
inżynierii środowiska uczelni technicznych, studentów innych wydziałów politechnik 
(architektury, budownictwa, energetyki) oraz akademii rolniczych, na których prowadzi 
się specjalności związane z projektowaniem instalacji wewnętrznych w budynkach oraz 
do inżynierów zajmujących się tematyką wentylacji i klimatyzacji. 

Przedstawiono podstawy projektowania urządzeń wentylacji mechanicznej i klima-
tyzacji w budownictwie powszechnym i w obiektach przemysłowych. Począwszy od 
problemów związanych z jakością powietrza w pomieszczeniach i kształtowaniem mi-
kroklimatu wewnątrz pomieszczeń (rozdz. 1), poprzez elementarne zagadnienia właści-
wości powietrza wilgotnego i podstawowe przemiany tego powietrza, związane z jego 
uzdatnianiem na potrzeby wentylacji i klimatyzacji (rozdz. 2), w rozdziale 3. przedsta-
wiono metodykę obliczeń strumieni powietrza wentylującego na podstawie bilansów cie-
pła jawnego, ciepła całkowitego i bilansu zanieczyszczeń. 

Zagadnienia związane z właściwościami strug nawiewnych, systemami wentylacji 
pomieszczeń i organizacją wymiany powietrza w pomieszczeniach podano w rozdziale 
4, omówiono również konstrukcje oraz zasady stosowania i doboru nawiewników. 

Zagadnienia związane z budową, zasadami obliczania i doboru aparatów do uzdat-
niania powietrza dla wentylacji i klimatyzacji (filtrowanie powietrza, ogrzewanie, ozię-
bianie, osuszanie i nawilżanie) przedstawiono w rozdziale 5. Omówiono także systemy 
odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. 

O wentylacji naturalnej pomieszczeń traktuje rozdział 6. Podano w nim ogólne zasa-
dy wymiany powietrza pomiędzy pomieszczeniem i jego otoczeniem, odbywającej się 
dzięki różnicy ciśnień wywołanej różnicą gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczenia oraz pod wpływem wiatru. 

Budowę i zasady działania podstawowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych omówiono szczegółowo w rozdziale 7. Przedstawiono metodykę analizy pracy urzą-
dzeń w ciągu całego roku, będącą podstawą do sformułowania założeń do ich automa-
tycznej regulacji. 

Zagadnienia związane z projektowaniem instalacji rozprowadzających powietrze, 
stratami ciśnienia i układami ciśnień w przewodach instalacji wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych zawiera rozdział 8. 

Problemy automatycznej regulacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych po-
dano w rozdziale 9. Omówiono budowę i działanie czujników, regulatorów, siłowników, 
zaworów i przepustnic regulacyjnych, w zakresie niezbędnym dla specjalistów używa-
jących tych urządzeń. Zwrócono szczególną uwagę na współpracę elementów reguła-
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cyjnych (zaworów i przepustnic) z obiektami regulacji (wymiennikami, siecią przewo-
dów), pod kątem kształtowania parametrów powietrza w pomieszczeniach. Przedstawiono 
także podstawowe schematy regulacji urządzeń. 

Zagadnienia związane ze specyficznymi problemami wentylowania pomieszczeń tech-
nologicznych podano w rozdziale 10. Omówiono wentylację ogólną wentylację lokali-
zującą zasady obliczania i konstruowania niektórych elementów instalacji. W rozdzia-
le tym omówiono także bardziej szczegółowo zasady wentylowania wybranych rodza-
jów pomieszczeń technologicznych oraz zasady projektowania zasłon powietrznych. 

W rozdziałach 11. i 12. przedstawiono budowę elementów urządzeń wentylacyjnych, 
począwszy od wentylatorów skończywszy na centralach klimatyzacyjnych. Podano za-
sady konstrukcji i lokalizacji czerpni oraz wyrzutni powietrza, podstawowych rodza-
jów kształtek stosowanych w przewodach instalacji wentylacyjnych, zasady wymiaro-
wania tych elementów. Ze względu na nieco odmienne zasady instalowania i eksploata-
cji, aparaty wentylacyjne i klimatyzacyjne omówiono w osobnym rozdziale. 

Elementarne zasady ograniczania hałasu i wibracji, wynikających z działania wenty-
latorów oraz przepływu powietrza w elementach instalacji wentylacyjnej podano w roz-
dziale 13. Rozdział 13. opracowany został wspólnie z dr inż. Sylwią Szczęśniak. 

Zagadnienia omówione w tej książce są oparte na bogatym, lecz rozproszonym pi-
śmiennictwie krajowym i obcojęzycznym oraz na doświadczeniach własnych autora. Cy-
towane przepisy prawne i normy są aktualne do momentu złożenia do druku. 

W podręczniku pominięto dwa zagadnienia - oczyszczanie powietrza usuwanego do 
atmosfery oraz wentylację pożarową i oddymianie pomieszczeń i obiektów. Oba te te-
maty są szczegółowo omówione w dostępnej i aktualnej literaturze, np. Kabsch P, Od-
pylanie i odpylacze. Mechanika aerozoli i odpylanie suche, WNT, Warszawa 1992, Wa-
rych J., Oczyszczanie gazów przemysłowych, WNT 1994, Mizieliński B., Systemy od-
dymiania budynków - wentylacja, WNT Warszawa 1999. 
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