
WENTYLACJA 
I KLIMATYZACJA



Podstawowy podział [10, 5, 8]:

• wentylacja mechaniczne;

• wentylacja naturalna;

• klimatyzacja.

SYSTEMY



Terminy i pojęcia [10, 5, 8]:

Bariera powietrzna - pomieszczenie, w którym napływ powietrza
wentylacyjnego do urządzeń ograniczających powietrze
zewnętrzne jest wdmuchiwany;

Kanał tranzytowy - część kanału wentylacyjnego, część systemu
w obsługiwanych pomieszczeniach;

Wentylacja - jakość powietrza w pomieszczeniach i jego wsparcie
poprzez zmianę powietrza w pomieszczeniu.



• Systemy wentylacji i klimatyzacji muszą być dobierane 

zgodnie z przeznaczeniem budynku. Systemy te muszą 

tworzyć normatywny klimat wewnętrzny i czyste powietrze 

zgodnie z zewnętrznymi warunkami pogodowymi [10, 2, 8].



• Naturalna wentylacja jest stosowana w przypadkach, gdy 

powietrze nawiewane lub wywiewane nie jest czyste, a 

użytkownik, nie szkodząc innym, może zapewnić mikroklimat 

i czyste powietrze bezpośrednio regulujące ilość powietrza 

wpływającego do pomieszczenia lub, gdy pomieszczenie ma 

wystarczającą infiltrację powietrza zewnętrznego [4 , 8, 9, 10, 

5].



• Wentylacja mechaniczna jest stosowana w przypadkach, w 

których nie ma naturalnej wentylacji lub nie jest możliwe 

zachowanie parametrów normatywnych powietrza w 

pomieszczeniu. Mechaniczna i naturalna wentylacja może 

działać razem [4, 8, 9, 10, 5].



• Klimatyzacja jest używana tam, gdzie jest to konieczne, aby 

utrzymać stałą temperaturę i wilgotność względną w 

pomieszczeniu lub schłodzić dopływ powietrza lub gdy istnieje 

specjalne zapotrzebowanie na powietrze (placówki medyczne, 

pomieszczenia czyste itd.) [3, 4, 5, 8, 10 ].



Naturalna wentylacja

[8, 10, 3, 4, 5].

Fig 1. Natural ventilation scheme [10]



Mechaniczna wentylacja [10, 4, 

8, 1].

Fig 2. Mechanical ventilation scheme [10]



Fig 3. Ventilation systems [13]



•

Fig 4. Mechanical ventilation systems [13]



Fig 5. Ventilation system scheme [13]



Fig 7. Example of ventilation system [13]



Fig 10. Example of living house ventilation system [13]



.

•

Fig 11. Ventilation system 

equipment [from personal 

archive]



:

Fig 12. Example of ventilation system [13]
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