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SYSTEMY 
WENTYLACYJNE• Wentylacja - 

polega na 
doprowadzeniu do 
pomieszczenia 
powietrza 
świeżego i 
usunięcie z 
pomieszczenia 
powietrza 
zanieczyszczonego
; powietrze świeże 
podlega procesowi 
uzdatnienia. 

• Podstawowym zadaniem wentylacji jest 
poprawienie (dostosowanie do potrzeb 
organizmów lub procesów produkcyjnych) 
stanów i składu powietrza poprzez jego 
wymianę.



JAKOŚĆ POWIETRZA 
WEWNĘTRZNEGO

• Na stan powietrza w pomieszczeniu zamkniętym mają wpływ:

• Rodzaj pomieszczenia

• Ilość ludzi, zwierząt i maszyn w wentylowanym pomieszczeniu

• Rozmieszczenie i sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń



JAKOŚĆ POWIETRZA 
WEWNĘTRZNEGO

•Klimatyzacja - jest to proces nadawania 
powietrza w zamkniętym pomieszczeniu 
określonych wartości parametrów i 
właściwości pożądanych ze względów 
higienicznych i ze względu na dobre 
samopoczucie ludzi lub wartości 
parametrów wymaganych przez 
technologię produkcji.



SYSTEMY 
WENTYLACYJNE

•Naturalna

•Mechaniczna

•Hybrydowa



SYSTEMY 
WENTYLACYJNENaturalna- wymiana powietrza jest spowodowana 

działaniem sił grawitacji, wiatru albo obu tych 
czynników łącznie

• przewietrzanie- okresowe odświeżanie 
powietrza w pomieszczeniach przez 
otwieranie otworów w przegrodach 
budowlanych
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• infiltracja- przenikanie powietrza przez 
porowate materiały budowlane, 
nieszczelności przegród oraz szczeliny wokół 
okien i drzwi
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WENTYLACYJNE

• grawitacyjna- za 
pomocą kanałów 
pionowych usuwane 
jest powietrze z 
pomieszczenia na 
skutek różnicy 
gęstości powietrza 
wewnętrznego i 
zewnętrznego
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• aeracja- zorganizowana 
wymiana powietrza, które 
dopływa przez odpowiednie 
otwory rozmieszczone w 
zewnętrznych przegrodach 
budowlanych, uzyskiwana 
dzięki różnicy ciśnień 
powietrza na zewnątrz i 
wewnątrz budynku. 
Intensywność aeracji zależy 
od różnicy temperatur na 
zewnątrz i wewnątrz 
budynku oraz siły wiatru
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Mechaniczna – wymiana powietrza 
w pomieszczeniu jest niezależna od 
wpływów atmosferycznych; 
wymuszony przepływ powietrza 
uzyskuje się dzięki zastosowaniu 
wentylatorów lub strumienic 
(eżektorów).
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•Ogólna- równomierna 
wymiana powietrza w 
całym pomieszczeniu; 
wentylacja 
pomieszczeń, gdzie 
przebywają ludzie i 
nie wykonują 
specyficznych zadań.
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•Miejscowa- 
usuwanie 
zanieczyszcz
eń w 
miejscach 
ich 
wydzielania.



Wentylacja Hybrydowa

Wentylacja hybrydowa łączy 
zalety wentylacji naturalnej i 
mechanicznej w najlepszy 
możliwy sposób.



Wentylacja Hybrydowa

•Wentylacja hybrydowa jest najczęstszym 
określeniem systemów, w których 
wentylacja jest całkowicie naturalna, a nie 
mechaniczna. To najlepsze rozwiązanie, 
aby sprostać wymaganiom pomieszczenia 
wentylacyjnego, jednocześnie 
minimalizując koszty, konserwację i 
zużycie energii.



Wentylacja Hybrydowa

• Na przykład: system hybrydowy wykorzystuje wydajne wentylatory odśrodkowe, aby zapewnić 
mieszanie wentylacji. Konstrukcja współpracuje z otworem okiennym wzmacniającym strategię 
naturalnej wentylacji - więc rozwiązanie niskoenergetyczne może działać przez cały rok i może 
być niezawodnie używane.



Wentylacja Hybrydowa

• W miesiącach letnich stosowana naturalna wentylacja zapewnia minimalne zużycie energii.

• Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła stosowana jest w okresie zimowym, zapewnia niskie 
zużycie ciepła.

• Klimat wewnętrzny jest zapewniony przez cały rok dzięki wentylacji hybrydowej.



Wentylacja Hybrydowa

• Na przykład w okresach słabego wiatru systemy wentylacji mechanicznej przejmą kontrolę w celu 
wentylacji pomieszczeń.

• Wentylacja hybrydowa jest zwykle obsługiwana automatycznie, gdy naturalny system wentylacji wymaga 
dodatkowej pomocy. System przełączy się na system mechaniczny, a następnie przełączy ponownie, gdy 
wiatr i siły natury będą odpowiednie.



Microclimate

•Mikroklimat tworzy wiele parametrów, 
takich jak czystość powietrza, jego 
skład chemiczny, biologiczny, fizyczny 
i temperatura wewnętrzna, 
wilgotność względna, a także 
prędkość powietrza lub temperatura 
środowiska zewnętrznego.



Microclimate

PARAMETRY FIZYCZNE:
• hałas;

• wibracja;

• promieniowanie jonizujące;

• promieniowanie elektromagnetyczne.



Microclimate

 PARAMETRY BIOLOGICZNE:

• kurz;

• roztocza i saprofity;

• pleśń;

• Bakterie….



Microclimate

PARAMETRY CHEMICZNE:
• Dwutlenek azotu; Dwutlenek siarki;

• Amoniak; Tlenek węgla;

• Dwutlenek węgla; Ozon;

• Lotne związki organiczne; Palenie papierosów.



Microclimate

Wszystkie elementy mikroklimatu mają ogromny wpływ na ludzki nastrój, sprawność umysłową i fizyczną, 
wydajność pracy i dobre zdrowie.

• Konieczne jest systematyczne dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń, w zanieczyszczonych 
obszarach po uprzedniej filtracji.

• W większości budynków z naturalną wentylacją problemy z utrzymaniem prawidłowego mikroklimatu 
wewnętrznego są związane ze szczelnymi ramami okiennymi, które skutecznie blokują przepływ 
świeżego powietrza i zmniejszają skuteczność wentylacji.



NORMY

• PN-EN 13779: 2008 Wentylacja budynków mieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości wentylacji i 
klimatyzacji.

• Wytyczne dotyczące jakości powietrza dla Europy, wydanie drugie 2000, Regionalne biuro WHO na 
Europę w Kopenhadze, seria europejska, nr 91.

• ASHRAE Standard 62-1989, Wentylacja dla akceptowalnej jakości powietrza w pomieszczeniach, Atlanta 
1989.



Wilgotność względna

• Wilgotność względna jest to ilość pary wodnej obecnej w powietrzu wyrażona jako procent ilości 
potrzebnej do nasycenia w tej samej temperaturze.

• Podczas eksperymentów dotyczących parametrów powietrza zawsze używana jest wilgotność 
względna.

• Wilgotność względna w większości pomieszczeń, takich jak budynki edukacyjne, powinna wynosić 
od 40 do 60% (PN-EN 13779).



Temperatura

• Temperatura pokojowa to normalna temperatura w pomieszczeniu takim jak budynki edukacyjne, w 
których przebywają ludzie. Temperatura pokojowa jest definiowana jako komfortowa temperatura 
wewnętrzna, zwykle od 20 do 23°C (ASHRAE 1989, PN-EN 13779, WHO 2000).

• Przykładem temperatury w pomieszczeniu jest temperatura filiżanki wody, która stoi w pokoju przez 
godzinę



Stężenie dwutlenku 
węgla

• Jednym z głównych parametrów określających jakość powietrza w pomieszczeniach jest stężenie 
dwutlenku węgla w budynkach mieszkalnych i publicznych, w tym w budynkach edukacyjnych, 
takich jak sale uniwersyteckie.

• Gdy poziom dwutlenku węgla osiągnie 2500 ppm (0,25%), jest uważany za niebezpieczny dla 
zdrowia ludzkiego.



Stężenie dwutlenku 
węgla

• W Polsce i w całej UE nie ma odpowiednich przepisów dotyczących poziomu stężenia dwutlenku 
węgla w powietrzu wewnętrznym, jednak przeważnie 1000 ppm jest uważane za zalecany limit w 
pomieszczeniach, w których mieszkają ludzie i nazywa się to maksymalną wartością higieniczną 
(ASHRAE 1989 , PN-EN 13779, WHO 2000).



Stężenie dwutlenku 
węgla

Stężenie CO2 Efekt
mg/m3 ppm
1997 1000 Limit w pomieszczeniach 

(ASHRAE 1989 , PN-EN 
13779, WHO 2000)

2965-
9885

1500-
5000

Stężenie obserwowane w 
salach lekcyjnych, 

kinowych, konferencyjnych



Stężenie dwutlenku 
węgla

• Niskie stężenie dwutlenku węgla jest naturalnie obecne w powietrzu atmosferycznym.

• Gdy stężenie CO2 w powietrzu wzrasta człowiek odczywa:

• bóle głowy,

• spadek koncentracji,

• ból oczu, pieczenie,

• trudności w oddychaniu,

• mogą wystąpić inne objawy



Krotność wymian 
powietrza•Wymagania dotyczące pomieszczeń 

i wyposażenia w budynkach 
edukacyjnych są określone w 
wytycznych. W szczególności 
określa, że każda klasa w budynku 
edukacyjnym powinna być 
wyposażona w system wentylacji, 
który powinien zapewnić co 
najmniej 3 do 5 wymian powietrza 
na godzinę.



Hałas

• Hałas są to dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym miejscu i czasie, 
odbierane jako: „bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, dokuczliwe, wreszcie szkodliwe”.

• Hałas powoduje drażliwość, zmęczenie i zmęczenie całego ciała, zwłaszcza słuchu. Hałas ma 
negatywny wpływ na kondycję człowieka i zdrowie ludzkie.

• Najczęściej stosowaną miarą hałasu jest poziom dźwięku wyrażony w dB. Hałas w budynkach 
edukacyjnych w polskich i europejskich normach wynosi 40 dB.



The presentation is available on license  
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