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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik ten będzie pomocny w przyswajaniu wiedzy o zasadach wykonywania instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ich eksploatacji i odbiorach. Ponadto poznasz, jak ważne 
znaczenie dla użytkownika mają prawidłowo wykonane i eksploatowane instalacje 
wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej; 
– cele kształcenia tej jednostki modułowej; 
– materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się  

do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Obejmuje on również ćwiczenia, które 
zawierają wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczeń.  
Po ćwiczeniach zamieszczony został sprawdzian postępów. Wykonując sprawdzian 
postępów powinieneś odpowiadać na pytania tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś 
materiał albo nie; 

– sprawdzian osiągnięć, w którym zamieszczono instrukcję dla ucznia oraz zestaw zadań 
testowych sprawdzających opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. 
Zamieszczona została także karta odpowiedzi; 

– wykaz literatury obejmujący zakres wiadomości dotyczących tej jednostki modułowej, 
która umożliwia Ci pogłębienie nabytych umiejętności. 
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela 

lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność.  
Jednostka modułowa: „Wykonywanie i eksploatacja instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych”, której treści teraz poznasz, jest jednym z modułów koniecznych do 
zapoznania się z procesem montażu, eksploatacji i odbioru instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju 
wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− rozpoznawać rodzaje instalacji, 
− wykonywać prace przygotowawczo-zakończeniowe przy montażu instalacji, 
− rozróżniać łączniki do połączeń rozłącznych i nierozłącznych stosowane w instalacjach 

wykonywanych ze stali miedzi i tworzyw sztucznych, 
− ocenić stan techniczny rur i łączników używanych do montażu, 
− wykonywać połączenia rozłączne rur instalacyjnych stalowych i tworzywowych, 
− wykonać podstawowe operacje obróbki materiałów stalowych i z tworzyw sztucznych 

stosowanych w instalacjach sanitarnych, 
− mocować elementy instalacji do przegród budynku, 
− prowadzić instalacje różnymi sposobami, 
− stosować terminologię budowlaną, 
− przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać zagrożenia i im zapobiegać, 
− stosować w praktyce procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 
− odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
− posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
− wykonywać przedmiary i obmiary robót, 
− wykonywać pomiary i rysunki inwentaryzacyjne, 
− organizować stanowiska składowania i magazynowania materiałów, 
− korzystać z różnych źródeł informacji. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− określić rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza, 
− ocenić wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i samopoczucie człowieka oraz  

na środowisko naturalne, 
− określić sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń, 
− posłużyć się podstawowymi wielkościami fizycznymi charakterystycznymi do określania 

parametrów i strumienia powietrza wentylacyjnego, 
− określić zadania wentylacji i klimatyzacji, 
− rozróżnić i scharakteryzować systemy wentylacji i klimatyzacji, 
− określić ilość wymienianego powietrza niezbędnego do utrzymania stałych parametrów 

powietrza wewnętrznego, 
− określić zasady działania wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 
− określić wymagania dotyczące instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, 
− posłużyć się dokumentacją budowlaną oraz dokumentacją instalacji wentylacyjnej  

i klimatyzacyjnej, 
− dobrać materiały do budowy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, 
− dobrać elementy i urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, 
− dobrać izolację cieplną i akustyczną dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, 
− określić lokalizację wylotów powietrza na dachu budynku, 
− scharakteryzować budowę i zasadę działania centrali klimatyzacyjnej, 
− przygotować instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną do odbioru technicznego, 
− zastosować procedury związane z eksploatacją instalacji wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych, 
− zlokalizować nieprawidłowości eksploatacyjne w instalacjach wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych, określić sposoby ich likwidacji, 
− określić zasady wykonywania odbiorów częściowych i końcowych, 
− zastosować zasady konserwacji i remontów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
− przeprowadzić inwentaryzację istniejących instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
− oszacować koszty wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
− ocenić jakość wykonania robót instalacyjnych oraz ich zgodność z dokumentacją 

techniczną i przepisami prawa budowlanego, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas montażu i eksploatacji 

instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Wymagania stawiane instalacjom wentylacyjnym 

i klimatyzacyjnymi 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

W pomieszczeniach, aby zapewnić warunki dobrego samopoczucia człowieka lub 
wymaganą jakość wytwarzanych w nich produktów, należy stworzyć właściwy mikroklimat. 
Zmienność obciążeń cieplnych w pomieszczeniu, parametrów powietrza zewnętrznego 
i reakcji organizmu ludzkiego na wykonywany wysiłek powodują, że zmiany stanu i składu 
powietrza oraz jego parametrów mogą wpłynąć pozytywnie, bądź negatywnie na: 
– samopoczucie człowieka, 
– wydajność jego pracy, 
– możliwości regeneracji organizmu. 
 

Do głównych czynników wpływających na stan samopoczucia człowieka 
przebywającego w pomieszczeniu należą: 
– temperatura powietrza, 
– prędkość ruchu powietrza, 
– wilgotność względna powietrza,  
– temperatura powierzchni przegród, 
– stężenie zanieczyszczeń. 
 

Podstawowe procesy życiowe organizmu człowieka wymagają powietrza, a właściwie 
tlenu, który jest jednym z jego składników. 

Powietrze pozwala organizmowi utrzymać właściwą temperaturę ciała, wilgotność  
i ciśnienie. Zaburzenie parametrów powietrza, jego niedobór, nadmiar, zła jakość – mogą być 
przyczyną chorób, obniżenia sprawności funkcjonowania organizmu człowieka, a nawet 
śmierci. 

Skażenie atmosfery zanieczyszczeniami takimi, jak: pyły, dymy, wyziewy, gazy, jest 
przyczyną powodującą konieczność usuwania powietrza skażonego na zewnątrz, a do 
pomieszczenia wprowadzania powietrza o lepszych parametrach. Dopuszczalne stężenia 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego podane są w Dzienniku Ustaw nr 87, poz. 796 
z 2002 r. oraz nr 217, poz. 1833 z 2002 r. 

Procesem, który w sposób zorganizowany powoduje wymianę powietrza 
w pomieszczeniu zamkniętym jest wentylacja, a jej najdoskonalszą formą jest klimatyzacja. 
 

Najkorzystniej byłoby, aby powietrze wypełniające pomieszczenie charakteryzowało się: 
– wilgotnością w granicach 30%–70%, 
– temperaturą dostosowaną do przeznaczenia pomieszczenia i przebywających w nim ludzi 

wykonujących określone działania, 
– ciśnieniem zapewniającym nieprzedostawanie się zanieczyszczeń z zewnątrz, bądź 

szybkie usuwanie zużytego powietrza na zewnątrz. 
 

Do zanieczyszczeń powietrza, które mogą występować w pomieszczeniu zaliczyć należy: 
– pyły – cząstki ciał stałych o średnicy poniżej 100 µm, powstające w procesach kruszenia, 

mielenia, szlifowania, 
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– dymy – produkty niecałkowitego spalania, którego szczególną odmianą jest dym 
tytoniowy, 

– wyziewy – zapachy powstające w węzłach sanitarnych, kuchniach, zakładach 
produkcyjnych, 

– zanieczyszczenia gazowe – o ich obecności świadczy obecność dwutlenku węgla, tlenku 
węgla, czasami związków siarki i azotu. 
Równie niebezpieczny, jak wymienione wyżej zanieczyszczenia, jest różnego rodzaju 

kurz, szczególnie o rozmiarze 0,3 µm, ponieważ powoduje pylicę i inne schorzenia 
organizmu. 
 

W zależności od sposobu wymiany powietrza rozróżnić można wentylację: 
– naturalną, która może przybierać formy: 

– przewietrzania, 
– infiltracji, 
– wentylacji grawitacyjnej, 
– aeracji, 

– sztuczną, czyli mechaniczną, niezależną od wpływów atmosferycznych, wśród której 
rozróżnia się wentylację: 
– ogólną; 
– miejscową: 

– odciągi miejscowe, 
– nawiewy miejscowe, 
– zasłony powietrzne, 
– pożarową, 
– hybrydową. 
 

W zależności przemieszczania wyróżnia się wentylację: 
– nawiewną, 
– wywiewną, 
– nawiewno-wywiewną. 
 

Ze względu na wytwarzaną różnicę ciśnienia pomiędzy pomieszczeniem, a powietrzem 
zewnętrznym, wyróżnić należy wentylację mechaniczną: 
– nadciśnieniową, 
– podciśnieniową. 
 

Wentylacja poprzez zastosowane rozwiązania technologiczne może zapewniać 
w pomieszczeniu wentylację: 
– zwykłą, czyli zapewniającą wymaganą temperaturę w pomieszczeniach wentylowanych 

tylko zimą, 
– z chłodzeniem, czyli utrzymaniem wymaganej temperatury niezależnie od temperatury 

zewnętrznej, 
– z osuszaniem, która powoduje zmniejszenie wilgotności powietrza do zadanych wartości. 
 

Dobór parametrów powietrza zależy od następujących czynników: 
– charakteru pracy (ciężka, lekka), 
– rodzaju i przebiegu procesów technologicznych, 
– rodzaju i stanu konstrukcji budynku, 
– warunków klimatycznych. 
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Podział wentylacji schematycznie przedstawia rysunek 1. 
Systemom klimatyzacji stawia się wymagania, które różnią się od wymagań dla 

systemów wentylacji jedynie tym, że oprócz zapewnienia określonego stopnia czystości 
powietrza, jego temperatury i składu chemicznego, zadaniem klimatyzacji jest zapewnienie 
właściwej wilgotności powietrza.  

Dla zapewnienia warunków optymalnego komfortu, przy projektowaniu i wykonywaniu 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wskazane jest spełnienie wymagań 
akustycznych i zredukowanie hałasu pochodzącego od tych instalacji. 

Jakość powietrza w pomieszczeniu jest określana jakością nawiewanego do niego 
powietrza oraz przez obciążenie pomieszczenia substancjami szkodliwymi. Zanieczyszczenia 
powstające w instalacji powietrznej są możliwe do uniknięcia przez prawidłowe jej 
wykonania, eksploatację dozór. Powietrze nawiewane składa się z powietrza zewnętrznego 
i ewentualnie z powietrza obiegowego (recyrkulacyjnego). Ilość powietrza może być ustalona 
przez dwie wielkości: 
– ilość wymian powietrza, 
– udział powietrza zewnętrznego w doprowadzanym powietrzu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Podział wentylacji [1, s. 178] 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza? 
2. Jakie zadania spełnia wentylacja? 
3. Jakie zadania spełnia klimatyzacja? 
4. Według jakich kryteriów dokonuje się podziału wentylacji? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj podziału wentylacji według znanych Ci kryteriów. Przedstaw ten podział  
w postaci schematu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wykonać schemat obrazujący podział wentylacji według znanych Ci kryteriów, 
wskazując te kryteria, 

2) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– arkusz papieru formatu A4, 
– długopis, ołówek, linijka,  
– literatura z rozdziału 6 dotycząca klasyfikacji systemów wentylacyjnych. 
 
Ćwiczenie 2 

Na podstawie własnych doświadczeń i literatury optymalnych warunków 
środowiskowych w pomieszczeniach, zaproponuj kryteria, które musi spełnić powietrze w 
pomieszczeniu, aby przebywając w nim odczuwać komfort. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować pojęcie: komfort cieplny i komfort związany z jakością powietrza, 
2) określić warunki komfortu w pomieszczeniu związane z parametrami powietrza 

wewnętrznego i zapisać je na arkuszu papieru formatu A4, 
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
— arkusz papieru formatu A4, 
— długopis, 
— literatura z rozdziału 6 dotycząca warunków komfortu cieplnego i komfortu związanego  

z jakością powietrza w pomieszczeniach. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) określić rodzaje i źródła zanieczyszczeń oraz ich wpływ na środowisko  
i zdrowie człowieka?   

2) dokonać podziału wentylacji?   
3) określić zadania wentylacji?   
4) określić warunki komfortu w pomieszczeniu mieszkalnym  

i przemysłowym?   
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4.2. Wentylacja naturalna  
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Wentylacja naturalna polega na ruchu powietrza, który wywołany jest zjawiskami 
fizycznymi: różnicą temperatur, wiatrem. 

Wentylację naturalną stosuje się w pomieszczeniach, w których zachodzi potrzeba 
niewielkiej wymiany powietrza, czego przykładem może być budownictwo mieszkaniowe 
i niewielkie zakłady przemysłowe. 

 
Przewietrzanie polega na okresowym otwieraniu okien lub innych otworów 

w przegrodach budowlanych pomieszczeń. Najkorzystniejsze warunki przewietrzania 
uzyskuje się w pomieszczeniach z oknami wyposażonymi w przewietrzniki przesuwne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Okna z przewietrznikami [5, s. 429] 
 

Infiltracja polega na stałym napływie powietrza do pomieszczenia i jego odpływie  
na zewnątrz (eksfiltracja) przez porowate ściany, nieszczelne okna i drzwi. Procesy te 
zachodzą pod wpływem różnicy ciśnienia spowodowanej działaniem wiatru oraz różnicy 
temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wentylacja grawitacyjna wywołana jest różnicą gęstości powietrza spowodowaną 
różnicą temperatury. Zimniejsze powietrze jest cięższe, a cieplejsze – lżejsze. Zimniejsze 
opada ku podłodze, cieplejsze unosi się ku sufitowi. Wywołuje to ruch i krążenie powietrza  
w pomieszczeniu. W tej formie wentylacji – wymiana powietrza odbywa się w specjalnych 
pionowych kanałach wentylacyjnych (nawiewnych lub wywiewnych). 

Wywiew powietrza z pomieszczenia następuje wówczas, gdy temperatura na zewnątrz 
pomieszczenia jest niższa, niż w pomieszczeniu. Nawiew następuje wówczas, gdy wewnątrz 
pomieszczenia temperatura jest niższa, niż na zewnątrz.  

Powietrze zewnętrzne może dopływać do pomieszczeń wyposażonych w kanały 
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej przez otwory o regulowanym stopniu otwarcia 
umieszczone w przegrodach zewnętrznych.  

Ze względu na sposób regulacji przepływu powietrza wyróżniamy nawiewniki: 
– stałym przepływie powietrza, 
– o regulowanym przepływie powietrza. 
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Ze względu na sposób regulacji przepływu powietrza dzielimy nawiewniki na: 
– regulowane ręcznie, 
– regulowane automatycznie – reagujące na różnicę ciśnienia lub wilgotności powietrza, 

rzadziej na temperaturę powietrza zewnętrznego. 
 
Regulacja ręczna polega na ustawianiu specjalnej przesłony w wybranej pozycji. Ilość 

powietrza dostarczanego do budynku zależy więc od świadomego działania użytkownika,  
a także od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 

Regulacja automatyczna uniezależnia działanie nawiewników, a więc i napływ powietrza,  
od ingerencji użytkowników pomieszczeń. Jest zatem najlepszym rozwiązaniem 
zapewniającym właściwą wentylację.  

Nawiewniki sterowane wilgotnością powietrza (higrosterowane) reagują na zmianę 
wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Jest w nich zamontowany czujnik z taśmy 
poliamidowej powodujący otwieranie przysłony otworu nawiewnego przy wzroście 
wilgotności, a tym samym zwiększenie strumienia powietrza wentylacyjnego. Zwiększony 
strumień powietrza powoduje intensywniejsze usuwanie wilgoci z pomieszczenia. 

Nawiewniki montowane są najczęściej w oknach. Można je zainstalować także  
w obudowie rolet zewnętrznych lub w górnej części ścian zewnętrznych. Zaleca się 
umieszczanie nawiewników na wysokości powyżej 2 m od podłogi. W praktyce najczęściej 
montowane są w górnym fragmencie okna. Jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia 
komfortu użytkownikom – zimą chłodne powietrze dopływające do wnętrza przez nawiewnik,  
„ogrzewa się” najpierw od ciepłego powietrza gromadzącego się w górnej części 
pomieszczenia. W ten sposób nie powstają przeciągi.  

 
Nawiewniki mogą być zamontowane w oknach w różny sposób, zależnie od ich 

konstrukcji: 
– pomiędzy górną krawędzią szyby zespolonej a profilem skrzydła: nawiewnik tego typu 

przypomina listwę wypełniającą część przeszklenia okiennego, 
– na profilu skrzydła okiennego lub ościeżnicy: taki nawiewnik nie zmniejsza rozmiarów 

szyby. Można go zainstalować zarówno w oknach drewnianych, tworzywowych, jak  
i aluminiowych (jeśli przewiduje to aprobata techniczna danego urządzenia). Należy przy 
tym pamiętać, że w profilu skrzydła można zamontować nawiewnik w każdym typie 
okien, natomiast w ościeżnicy – jedynie w oknach drewnianych i aluminiowych. Monter 
okien musi wyfrezować w profilu otwór, zgodnie z zaleceniami producenta, a następnie 
przykręcić nawiewnik i założyć osłony.  

 
Zgodnie z podstawową zasadą wentylacji, świeże powietrze powinno napływać  

do pomieszczeń najmniej zanieczyszczonych i przepływać przez mieszkanie w kierunku 
kanałów wywiewnych, po drodze zbierając zanieczyszczenia. Dlatego nawiewniki 
w mieszkaniu powinny zapewnić dopływ powietrza do pokoi. Można je także założyć 
w kuchni z oknem, lecz równie skuteczne może się okazać doprowadzenie powietrza do 
kuchni jedynie pośrednio, czyli przez pokoje. 

Niewskazane jest montowanie nawiewników w łazienkach, ponieważ zimą, w czasie 
silnych mrozów, para wodna mogłaby zamarzać na powierzchni nawiewnika.  

Zaleca się, aby nawiewniki umieszczać we wszystkich pokojach. W typowych 
mieszkaniach wystarcza po jednym nawiewniku w pokoju. Liczbę nawiewników można 
dokładnie wyznaczyć biorąc pod uwagę wielkość mieszkania, przewidywany sposób jego 
użytkowania i wydajność samych urządzeń. Powinny one zapewnić tyle powietrza, ile mają 
usuwać kanały wentylacyjne. 

Nawiewniki należy stosować wtedy, gdy w domu są zamontowane szczelne okna.  
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Wyjątek stanowią budynki wyposażone w wentylację mechaniczną nawiewo-wywiewną. 
Przepisy określają dopuszczalny przepływ powietrza przez nawiewniki. Rysunek 3 pokazuje 
przykładową konstrukcję nawietrzaka podokiennego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Konstrukcja nawietrzaka podokiennego [5, s. 434] 
 

Każde pomieszczenie powinno mieć niezależny kanał wywiewny, ale możliwe jest to 
tylko w niskich budynkach. W budynkach wyższych niż 4 kondygnacje – stosowane są 
kanały zbiorcze, do których podłączane są przewody wentylacyjne z poszczególnych 
pomieszczeń położonych dwie kondygnacje wyżej. 

Podstawowymi elementami wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych są: 
przewody pionowe w przegrodach oraz kratki. Przewody wykonywane są jako: 
– murowane, 
– betonowe, 
– z pustaków ceramicznych, 
– zakończone na dachu czapą betonową lub murowaną. 
 

W pomieszczeniach, na wlocie przewodów są montowane kratki. 
Aeracja jest wymianą powietrza poprzez specjalne otwory, uzyskiwaną dzięki różnicy 

ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz, zależnej od różnicy temperatury i siły wiatru. Te formę 
wentylacji stosuje się najczęściej w zakładach przemysłowych do odprowadzania 
nadmiernych zysków ciepła oraz części gazów i pyłów. 

Otwory wywiewne umieszczane są przeważnie w świetlikach lub stanowią je 
wywietrzniki dachowe. Otwory w świetlikach należy wyposażyć w przepustnice żaluzjowe, 
dzięki którym można regulować strumień usuwanego powietrza wewnętrznego. 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega wentylacja naturalna? 
2. Na czym polega wentylacja grawitacyjna? 
3. Jakie są podstawowe elementy instalacji grawitacyjnej? 
4. Gdzie i dlaczego powinny być montowane nawiewniki? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaproponuj miejsce lokalizacji wybranego nawietrzaka w pokoju mieszkalnym. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować karty katalogowe wybranych nawietrzaków, 
2) zapoznać się z konstrukcją i wymiarami wybranego nawietrzaka, 
3) zaproponować lokalizację nawietrzaka poprzez określenie miejsca jego montażu zgodnie  

z wytycznymi lokalizacji wybranego typu nawietrzaka, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– arkusz papieru formatu A4, 
– długopis, 
– karty katalogowe nawietrzaków, 
– literatura z rozdziału 6 dotycząca wentylacji grawitacyjnej. 
 
Ćwiczenie 2 

Zaplanuj czynności związane z montażem nawiewnika nadokiennego dla doprowadzenia 
do pomieszczenia strumienia powietrznego o określonej wielkości. Dobierz niezbędny sprzęt, 
narzędzia, materiały pomocnicze i środki ochrony osobistej niezbędne do wykonania 
wszystkich prac związanych z montażem i przygotowawczo – zakończeniowych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować instrukcje montażu wybranego nawiewnika nadokiennego i wytyczne 
jego montażu, 

2) zaplanować kolejność czynności związanych z montażem nawiewnika nadokiennego, 
3) zapisać na arkuszu papieru formatu A4 sprzęt, narzędzia, materiały i środki ochrony 

osobistej niezbędne do wykonania zadania, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karty katalogowe i instrukcja montażu nawiewników okiennych, 
– arkusz papieru formatu A4,  
– długopis, ołówek, gumka, linijka, 
– literatura z rozdziału 6 dotycząca nawiewników okiennych. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wyjaśnić, na czym polega wentylacja naturalna?   
2) wymienić i scharakteryzować sposoby wentylacji naturalnej?   
3) wyjaśnić, na czym polega wentylacja grawitacyjna?   
4) określić cel stosowania nawiewników wspomagających wentylację 

naturalną?   
5) dobrać nawiewnik i wskazać miejsce jego lokalizacji w pomieszczeniu?   
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4.3. Wentylacja mechaniczna  
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Wentylacja mechaniczna jest to forma wentylacji, w której wymiana powietrza następuje  
za pomocą urządzeń mechanicznych – wentylatorów. 

Strumienie powietrza występujące w instalacjach wentylacyjnych oznaczane są zgodnie  
z rysunkiem 4. 

 
 

Rys. 4. Oznaczenia strumieni powietrza występujących w instalacjach wentylacyjnych [11, s. 77] 
 

Wentylacja wywiewna – wyciągowa polega na tym, ze powietrze jest czerpane 
z pomieszczeń wentylowanych przez wentylator wytwarzający podciśnienie. 
W pomieszczeniach wentylowanych powstaje również podciśnienie i następuje napływ 
świeżego powietrza do tego pomieszczenia przez nieszczelności lub poprzez specjalnie 
wykonane otwory nawiewne. 

Schemat wentylacji wywiewnej przedstawia rysunek 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Schemat wentylacji wywiewnej [źródło własne] 

 
  Wentylator 

 
       Filtr 

Wywiewniki 

Wyrzutnia 

Przewód  
wentylacyjny 

Otwór 
nawiewny 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 18 

Wentylacja nawiewna polega na dostarczeniu do pomieszczeń wentylowanych 
powietrza za pomocą wentylatorów promieniowych wytwarzających nadciśnienie powietrza.  
W wentylowanym pomieszczeniu panuje nadciśnienie, a nadmiar powietrza wypływa z niego 
przez nieszczelności lub specjalne otwory wentylacyjne. Schemat wentylacji nawiewnej 
przedstawia rysunek 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Schemat wentylacji nawiewnej [źródło własne] 
 

Wentylacja nawiewno-wywiewna to rodzaj wentylacji mechanicznej łączący oba 
powyższe rodzaje. Jest droższy od każdego z nich z osobna, lecz ma wiele zalet. Schemat 
instalacji nawiewno-wywiewnej przedstawiono na rysunku 7. 
 
 

 
Rys. 7. Schemat wentylacji nawiewno – wywiewnej [źródło własne] 
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W instalacji wentylacji mechanicznej występują następujące elementy: 
– elementy prowadzące powietrze: 

– przewody wentylacyjne, 
– kształtki, 

– kończące układy wentylacyjne: 
– czerpnie powietrza, 
– wyrzutnie powietrza, 
– kratki wentylacyjne: nawiewniki i wywiewniki, 

– urządzenia do oczyszczania powietrza: 
– komory kurzowe, 
– filtry powietrza, 

– urządzenia do podgrzewania lub chłodzenia powietrza: 
– nagrzewnice, 
– chłodnice, 

– urządzenia regulacyjne: 
– przepustnice, 
– zasuwy, 
– kryzy, 
– żaluzje, 

– urządzenia pomocnicze: 
– otwory rewizyjne i wzierniki, 
– tłumiki akustyczne. 
– wentylatory, 
– silniki napędowe. 

 
Wentylacja miejscowa jest stosowana w procesach technologicznych, w których 

powstają zanieczyszczenia: pyły, opiłki, trociny, opary i wyziewy. Nie wolno dopuścić do 
rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń w powietrzu, należy je usunąć najlepiej w miejscu 
ich powstawania. Do tego celu służą odciągi miejscowe. 
 

Odciągi miejscowe dzielą się na: 
– odciągi, których zadaniem jest wytworzenie podciśnienia wewnątrz obudowy, co 

zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do pomieszczenia pracy, 
– odciągi, których zadaniem jest odprowadzenie całej ilości powstających zanieczyszczeń. 
 

W pierwszym przypadku stosowane są tak zwane ssawki lub okapy, w drugim odciągi 
hermetycznie obudowane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Schemat odciągu miejscowego [2, s. 290] 
 

Instalacja odciągu miejscowego składa się z: 
– urządzenia do chwytania zanieczyszczeń, typu ssawki, okapy, obudowy hermetyczne, 
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– przewodu ssawnego i tłocznego, 
– urządzenia wymuszającego przepływ powietrza – wentylatora, 
– urządzenia do oczyszczania powietrza przed usunięciem do atmosfery – filtru, 
– wyrzutni – urządzenia do odprowadzania powietrza do atmosfery. 

Na rynku instalacyjnym istnieją gotowe urządzenia odciągowe w postaci: stanowisk 
odciągowych lub ramion odciągowych. Przeznaczone są do odciągania pyłów i gazów 
spawalniczych, a także innych drobnych pyłów bezpośrednio u źródła emisji nie dopuszczając 
do ich rozprzestrzeniania się w pomieszczeniu i wdychania przez ludzi.  

Ramiona są wykonywane w wersji wiszącej lub stojącej. Ramię może pracować 
samodzielnie z własnym wentylatorem lub w grupie odciągów miejscowych podłączonych  
do magistrali z wentylatorem centralnym. 
 

Wentylacja hybrydowa to system wentylowania pomieszczeń pracujący w zależności  
od warunków zewnętrznych, jako wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.  

System wykorzystuje siły naturalne charakterystyczne dla wentylacji grawitacyjnej, 
jednak, gdy podciśnienie uzyskane w sposób grawitacyjny jest zbyt małe, aby skutecznie 
usuwać powietrze z pomieszczeń – układ sterujący automatycznie załącza niskociśnieniową 
nasadę kominową. Taki tryb pracy zapewnia odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego, 
przy małym zużyciu energii elektrycznej. 

W systemie wentylacji hybrydowej na kominie, który kończy zwykły kanał grawitacyjny, 
zamontowana jest specjalna nasada. Nasada ta połączona jest z układem sterującym, który 
sygnalizuje zmiany ciśnienia w jej pobliżu. Jeśli w okolicach nasady pojawi się nadciśnienie – 
nasada jest uruchamiana. Dzięki jej pracy powstaje niewielkie podciśnienie, co wystarcza, by 
powietrze ponownie przyjęło właściwy kierunek przepływu. Nasada w wentylacji hybrydowej 
pracuje jako niskociśnieniowa. Wytwarza niewielkie podciśnienie wystarczające, by 
rozpocząć proces przepływu powietrza. Przykład nasady kominowej przedstawiony jest na 
rysunku 9. 
 

Nasady kominowe powinny być instalowane: 
– w rejonach, gdzie często występują silne wiatry, 
– na kominach sąsiadujących z wysokimi drzewami, ścianami lub budynkami, 
– na kominach usytuowanych nisko na połaci dachowej, gdy wylot komina znajduje się 

poniżej kalenicy, 
– na kominach krótkich, wyprowadzonych z pomieszczeń na ostatnich kondygnacjach 

budynków oraz na kominach o zbyt małym przekroju poprzecznym. 
 

Przed zainstalowaniem nasady kominowej należy sprawdzić: 
– czy przewód kominowy jest drożny i szczelny,  
– czy urządzenia grzewcze są sprawne i wyposażone w przerywacz ciągu (urządzenia 

grzewcze z palnikami atmosferycznymi) oraz szczelne czopuchy (urządzenia pracujące  
w nadciśnieniu),  

– czy wentylacja nawiewno-wywiewna jest poprawnie zbilansowana – ilość powietrza 
napływającego do pomieszczeń poprzez nawiewniki i dzięki infiltracji musi być równa 
ilości powietrza potrzebnego do prawidłowej wentylacji pomieszczeń oraz właściwego 
spalania paliwa w urządzeniach grzewczych. 
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Rys. 9. Nasada kominowa [11] 
 

Zadaniem wentylacji pożarowej jest pełne odcięcie układów wentylacji i klimatyzacji  
w strefie objętej pożarem przy jednocześnie niezakłóconej ich pracy we wszystkich 
pozostałych strefach. Możliwe jest to dzięki zastosowania przeciwpożarowych klap 
odcinających zachowujących swą odporność ogniową w warunkach pożaru.  

Wentylacja pożarowa ma również za zadanie utrzymanie poziomych i pionowych dróg 
ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu i gorących produktów spalania tak, aby zapewnić 
na nich wystarczającą ilość tlenu i odpowiednią widoczność. Dzięki jej działaniu zmniejszona 
zostaje także szybkość rozwoju pożaru oraz wielkość zniszczeń wywołanych przez dym  
i wysoką temperaturę. 

W okresie normalnego funkcjonowania obiektu wszystkie przeciwpożarowe klapy 
odcinające pozostają otwarte, w tzw. pozycji oczekiwania.  

W przypadku wybuchu pożaru w jednej ze stref pożarowych – system detekcyjny 
przekazuje informację do centralki pożarowej, która automatycznie uruchamia alarm 
pożarowy w strefie zagrożonej oraz steruje działaniem pozostałych urządzeń 
zabezpieczających. Pod wpływem sygnału sterującego następuje zdalne zamknięcie 
przeciwpożarowych klap odcinających, znajdujących się na granicy strefy objętej pożarem, 
nazywane przejściem do pozycji bezpieczeństwa. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega wentylacja mechaniczna? 
2. Jakie wyróżniamy rodzaje wentylacji mechanicznej? 
3. Na czym polega wentylacja miejscowa? 
4. Z jakich elementów składa się wentylacja mechaniczna? 
5. Na czym polega wentylacja hybrydowa? 
6. Na czym polega wentylacja pożarowa? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaplanuj czynności związane z zamontowaniem okapu nadkuchennego wyposażonego  
w wentylator wyciągowy i podłączeniem go do kanału wentylacyjnego.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować dokumentację techniczno – ruchową okapu nadkuchennego, 
2) zaplanować kolejność czynności związanych z montażem okapu nadkuchennego, 
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− dokumentacja techniczno – ruchowa okapu nadkuchennego, 
− arkusz papieru formatu A4, 
− długopis, ołówek, gumka, 
− literatura z rozdziału 6 dotycząca wentylacji miejscowej. 
 
Ćwiczenie 2 

W pomieszczeniu biurowym jest zaplanowane wykonanie instalacji wentylacyjnej 
nawiewno-wywiewnej. Zaproponuj schemat ideowy rozwiązania tej instalacji. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) na podstawie literatury z rozdziału 6 dotyczącej instalacji wentylacji mechanicznej, 
wykonaj na arkuszu formatu A4 schemat ideowy rozwiązania instalacji wentylacyjnej 
nawiewno-wywiewnej, 

2) zaprezentować sposób wykonania ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− arkusz papieru formatu A4, 
− długopis, ołówek, linijka, gumka, 
− literatura z rozdziału 6 dotycząca wentylacji mechanicznej. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) określić rodzaje wentylacji mechanicznej?   
2) określić cel stosowania wentylacji miejscowej?   
3) określić zadania wentylacji hybrydowej?   
4) określić cel i zadania wentylacji pożarowej?   
5) wymienić podstawowe elementy ogólnej wentylacji mechanicznej?   
6) wymienić podstawowe elementy wentylacji miejscowej?   
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4.4. Podstawowe pojęcia związane z parametrami powietrza dla 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Powietrze wilgotne jest mieszaniną powietrza suchego i wilgoci, czyli pary wodnej.  
Może ono być: 

– nienasycone – para wodna zawarta w powietrzu jest parą przegrzaną, 
– nasycone – para wodna zawarta w powietrzu jest parą suchą nasyconą, 
– zamglone – woda występuje w postaci pary wilgotnej. 
 

Jeżeli do zamkniętego naczynia z wodą będziemy dostarczać energię cieplną, to w miarę 
jej dopływu temperatura wody będzie rosła, aż do momentu, kiedy jej wzrost ustanie – mimo 
dalszego podgrzewania. Przy tym objętość zawartości naczynia zacznie szybko rosnąć, czyli 
rozpocznie się parowanie cieczy, a więc przechodzenie cieczy w stan lotny. Można odróżnić 
dwa rodzaje parowania; powierzchniowe i wrzenie. 
Parowanie powierzchniowe – odbywa się w dowolnej temperaturze, lecz tylko na 
powierzchni cieczy. Intensywność parowania powierzchniowego zależy od własności cieczy 
i jest tym większa, im wyższa jest temperatura. Zależy ona też od stopnia nasycenia parą 
środowiska otaczającego. Gdy energia cieplna nie jest doprowadzana, wówczas parowanie 
powoduje obniżenie temperatury cieczy. 
Wrzenie – jest to parowanie całej masy cieczy. Zależy ono od ciśnienia i rodzaju cieczy. 

Proces odwrotny do parowania nosi nazwę skraplania (kondensacji). Proces ten podobnie 
do wrzenia przebiega przy stałej temperaturze uzależnionej od ciśnienia. 
Jeżeli jakieś ciało stałe podgrzane zamienia się w parę (bez fazy ciekłej), to ten proces 
nazywa się sublimacją.  
Stała temperatura podczas zamiany cieczy na parę nie zależy od ilości doprowadzanego 
ciepła, lecz od ciśnienia, pod jakim odbywa się zamiana cieczy na parę. Każdemu ciśnieniu 
odparowywanej cieczy (konkretnie wrzenia) odpowiada ściśle określona dla danej cieczy 
temperatura wrzenia (albo temperatura nasycenia). Zamiana cieczy na parę pod stałym 
ciśnieniem, odbywa się przy stałej temperaturze i jest związana ze wzrostem objętości 
mieszaniny, co trwa aż do chwili odparowania ostatniej kropli cieczy. 

Jeżeli w parze znajdują się kropelki cieczy lub istnieje równowaga termodynamiczna 
pomiędzy cieczą i parą (tyle samo skrapla się i odparowywuje), to taką parę nazywa się 
nasyconą. 

Wyróżnia się parę nasyconą mokrą, zawierającą kropelki cieczy i parę nasyconą suchą 
– brak cieczy, tzn. stopień suchości równy jest jedności. Ostatni stan znajduje się na granicy 
pary nasyconej i przegrzanej. Jeżeli ostatnia kropla cieczy zamieni się w parę – jest to para 
nasycona sucha – i będzie się dalej doprowadzać energię cieplną, to temperatura pary zacznie 
wzrastać. Taką parę nazywa się przegrzaną. Jej objętość też wzrasta. Temperatura graniczna 
nosi nazwę temperatury nasycenia lub wrzenia. Różnica temperatury pary przegrzanej 
a nasycenia nosi nazwę stopnia przegrzania. 
 

Parę określają dwa parametry stanu: 
– stopień suchości -stosunek masy pary nasyconej suchej do masy pary nasyconej 

wilgotnej. Oznaczany jest literą x [kg/kg], 
– stopień wilgotności – różnica jedności i stopnia suchości,a więc w = 1 – x. 
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Do określenia pary wilgotnej potrzeba dwóch parametrów:  
– ciśnienia lub temperatury (p, T), 
– udziału jednego składnika fazowego (stopnia suchości lub wilgotności) lub objętości 

właściwej lub entalpii (w, x, v, i).  
 

Przebieg odparowania wody możemy podzielić na dwa okresy: 
– doprowadzenie cieczy do stanu wrzenia, 
– zamiana cieczy (o ciśnieniu i temperaturze wrzenia) na parę.  
 

Ilość ciepła w odniesieniu do 1kg cieczy potrzebna w każdym z tych okresów będzie 
różna, tj. na podgrzanie od temperatury 273 K do rozważanej temperatury i ciśnienia wrzenia, 
nazwana jest entalpią cieczy i‘ [kJ/kg], zaś na zamianę cieczy na parę ciepłem parowania 
r [kJ/kg]. 

Suma tych ilości ciepła daje całość ciepła, jaką zawiera 1 kg pary suchej nasyconej: 
i ” =i‘+r 
Pojedynczy apostrof dotyczy cieczy, a podwójny pary. 
Często oznaczenia entalpii nie są wyrażane za pomocą symbolu: i, lecz: h. 
Ciepło parowania dzieli się na wewnętrzne ciepło parowania φ [kJ/kg], idące na przyrost 

energii wewnętrznej i zewnętrzne ciepło parowania Ψ kJ/kg] potrzebne dla powiększenia 
objętości z v’ do objętości v”. Matematyczny zapis jest następujący: 
r = φ + Ψ 
gdzie: φ = u’’ – u’, 

u’’- energia wewnętrzna pary wodnej [kJ/kg], 
u’ – energia wewnętrzna wody wrzącej [kJ/kg].  

Wartości liczbowe entalpii cieczy, entalpii pary, temperatury wrzenia, ciepła parowania 
oraz objętości właściwej w zależności od ciśnienia są podane w odpowiednich tablicach. 

W zakresie od 273 K do temperatury wrzenia tn (Tn – 273) przy stałym ciśnieniu entalpia 
cieczy, ciepło parowania i temperatura wrzenia pary nasyconej wilgotnej są te same, co i pary 
nasyconej suchej. Inne parametry wylicza się z uwzględnieniem wilgotności lub stopnia 
suchości. 

Jednak częściej dla określenia tych parametrów posługujemy się tablicami, w których 
podano wartości liczbowe określone doświadczalnie, lub korzystamy z wykresów 
w układach: p – v; 
 i – s (h – s); T – s; i – p (h – p) sporządzonych na podstawie tych danych doświadczalnie. 
 

Pozostałymi parametrami charakteryzującymi powietrze są: 
– wilgotność bezwzględna – masa pary wodnej zawarta w jednostce objętości powietrza  

[kg H2O/m3], 
– wilgotność względna – stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej w powietrzu  

do ciśnienia nasycenia pary w tej samej temperaturze [%], 
– temperatura termometru suchego – ts lub oznaczana t – mierzona termometrem 

umieszczonym w przestrzeni powietrznej, którego czujnik jest osłonięty przed 
promieniowaniem cieplnym i wytarty do sucha [˚C], 

– temperatura termometru mokrego tm – odczytywana na termometrze, którego czujnik jest 
osłonięty zwilżoną tkaniną [˚C], 

– temperatura punktu rosy tr – temperatura, w której przy danym składzie gazu lub 
mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu może rozpocząć się proces skraplania gazu lub 
wybranego składnika mieszaniny gazu. 
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Dla określenia parametrów powietrza wilgotnego posługujemy się wykresem Molliera.  
Wykres ten jest ważny dla określonego ciśnienia powietrza. Na osi odciętych wykresu 
znajduje się zawartość wilgoci x w kg/kg powietrza suchego. Na osi rzędnych naniesione są 
temperatury termometru suchego. Linie stałej temperatury (izotermy) załamują się na krzywej 
nasycenia (φ = 100%) na prawo w dół i w obszarze mgły (poniżej φ = 100%) przebiegają 
równolegle do linii stałej entalpii właściwej. Dla celów praktycznych, odchylenie to jest 
pomijane.  

Linie stałej wilgotności zostały naniesione jako rodzina krzywych, przy czym linia φ = 
100% jest krzywą nasycenia, na której znajdują się punkty rosy i która oddziela obszar 
powietrza nienasyconego od obszaru mgły. W obszarze mgły znajdują się: wykroplona para 
wodna i powietrze. Linie stałej entalpii właściwej są prostymi przebiegającymi na wykresie 
równolegle.  

Sposób posługiwania się wykresem Molliera przedstawia rysunek 10. 
 

 
Oznaczenia na wykresie: 
t – temperatura wg. termometru suchego, 
tm – temperatura wg. termometru mokrego, 
φ – wilgotność względna, 
x – zawartość wilgoci, 
ρ – gęstość powietrza wilgotnego 
 

Rys. 10. Rozkład parametrów na wykresie Molliera dla powietrza wilgotnego [1, s. 16] 
 
Zakres instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zależny jest od czynników 

powodujących zmianę stanu powietrza w pomieszczeniu, należy więc uporządkować procesy 
technologiczne i poprawnie zaprojektować układy wentylacyjne i klimatyzacyjne. Ustalenie 
wartości czynników powodujących zmianę stanu powietrza stanowi podstawę do obliczenia 
objętości strumienia powietrza wentylacyjnego i ustalenia procesów technologicznych, 
którym będzie ono podlegało. 
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Według krotności wymiany określa się zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne  
w pomieszczeniach o stałej i niewielkiej ilości występowania czynników szkodliwych  
i uciążliwych dla zdrowia oraz zastosowanych prostych urządzeniach wentylacyjnych.  

Krotność wymiany powietrza ustalana jest doświadczalnie przy uwzględnieniu 
wysokości, kubatury i zanieczyszczenia powietrza. Dotyczy ona najczęściej pomieszczeń 
higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń pracy w warunkach ustalonej emisji czynników 
szkodliwych.  

Z tego powodu w pomieszczeniach pracy wymagana jest korekcja krotności wymiany 
powietrza wentylacyjnego określana poprzez badania stężeń tych czynników. 
 
Układ wentylacji mieszkań wymaga zapewnienia w nim strumienia objętości powietrza 
wentylacyjnego niezależnie od rodzaju wentylacji: 
– dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazowa lub węglowa – 70 

m3/h, 
– dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną: 

– w mieszkaniu do 3 osób: 30 m3/h, 
w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób: 50 m3/h, 

– dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej 
w kuchnię elektryczną: 50 m3/h. 

– dla łazienki (z ustępem lub bez): 50 m3/h, 
– dla oddzielnego ustępu: 30 m3/h, 
– dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego: 15 m3/h, 
– dla pokoju mieszkalnego: 30 m3/h. 

 
Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnię gazową powinny mieć 

mechaniczną wentylację wywiewna; usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h. 
Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe 

zwiększenie strumienia objętości powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej użytkowania, do 
co najmniej 120 m3/h. 
 
Układ wentylacji w budynkach zamieszkania zbiorowego wymaga zapewnienia w nim 
strumienia objętości powietrza wentylacyjnego niezależnie od rodzaju wentylacji: 
– dla pokojów mieszkalnych i sypialnych – 20 m3/h dla każdego mieszkańca, przy czym 

łączny strumień powietrza dla pokoju nie powinien być niższy od l wymiany na godzinę, 
– dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np. świetlice, pokoje nauki, jadalnie) – 20 

m3/h dla każdej przebywającej osoby), 
– dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach – 30 m3/h, 
– strumień powietrza wentylacyjnego dla kuchni i pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 

przeznaczonych dla wspólnego użytku mieszkańców, oraz innych nie wymienionych 
pomieszczeń – powinien odpowiadać obowiązującym przepisom lub szczegółowym 
wymaganiom technologicznym i sanitarnym. 

 
Układ wentylacji w budynkach użyteczności publicznej wymaga zapewnienia w nim 
strumienia objętości powietrza wentylacyjnego: 
– dla pomieszczeń przeznaczonych do stałego i czasowego pobytu ludzi dopływ co 

najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby,  
– w pomieszczeniach publicznych, w których jest dozwolone palenie tytoniu, minimalny 

strumień powietrza powinien wynosić 30 m3/h dla każdej osoby, 
– dla pomieszczeń w żłobkach i przedszkolach przeznaczonych do przebywania dzieci, 

strumień powietrza zewnętrznego może być obniżony do 15 m3/h dla każdego dziecka, 
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– strumień powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń, w których występuje inne poza 
ludźmi źródła zanieczyszczeń powietrza, należy określić na podstawie odrębnych 
wymagań. 

 
W pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach 
strumień powietrza powinien wynosić co najmniej 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby,  
a w przypadku dozwolonego palenia w tych pomieszczeniach – co najmniej 50 m3/h dla 
każdej osoby. 
 

Dla określenia obciążenia cieplnego wentylowanych pomieszczeń, które ma wpływ na 
ustalenie ilości powietrza potrzebnego do utrzymania założonej temperatury w pomieszczeniu 
należy określić i uwzględnić: 
– zyski ciepła i zyski pary wodnej od ludzi, 
– zyski ciepła od silników i maszyn, 
– zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego, 
– zyski ciepła i zyski pary wodnej w wyniku infiltracji powietrza, 
– zyski ciepła od sąsiadujących pomieszczeń, 
– zyski ciepła od nasłonecznienia. 
 

Dane te są podstawą sporządzenia projektu budowlano – architektonicznego i doboru 
procesów technologicznych, którym powietrze będzie podlegało, jak również doboru 
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są podstawowe parametry powietrza w pomieszczeniu istotne dla projektowania 

układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych? 
2. W jaki sposób można za pomocą wykresu Moliera określić parametry powietrza  

w pomieszczeniu i zachodzące w nim przemiany? 
3. Jaka powinna być krotność wymiany powietrza w wybranych pomieszczeniach? 
4. Jakie czynniki powodują zmianę parametrów powietrza w pomieszczeniach? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Oblicz, jaka krotność wymiany powietrza jest wskazana, zgodnie z wytycznymi 
technicznymi, dla pomieszczenia biurowego, w którym przebywa 20 osób, a palenie tytoniu 
jest zabronione. Wymiary pomieszczenia wynoszą: 20x15x4 m. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować warunki techniczne obowiązujące dla pomieszczeń użyteczności 
publicznej, jeśli chodzi o wymagania wentylacyjne, 

2) wykonać obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego, 
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– arkusz papieru formatu A4, 
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– kalkulator, 
– długopis,  
– literatura z rozdziału 6 dotycząca warunków technicznych obowiązujących dla wentylacji 

pomieszczeń. 
 
Ćwiczenie 2 

Na wykresie Molliera przedstaw kolejno procesy technologiczne związane z: osuszaniem 
powietrza, nagrzewaniem powietrza i nawilżaniem powietrza od stanu wyjściowego do stanu 
określonego przez nauczyciela. Odczytaj wielkości zmieniające się podczas tych procesów. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) na wykresie Molliera zaznaczyć początkowe parametry powietrza wilgotnego, 
2) przedstawić zmiany parametrów wynikające z zachodzących kolejno procesów 

technologicznych, 
3) zapisać zamiany parametrów powietrza na arkuszu papieru formatu A4, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− wykres Molliera, 
− arkusz papieru formatu A4, 
− kalkulator, 
− długopis,  
− literatura z rozdziału 6 dotycząca przemian dla powietrza wilgotnego. 
 
4.4.3. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) określić, jakie parametry charakteryzują powietrze?   
2) rozróżniasz pojęcia: powietrze wilgotne, powietrze nasycone, punkt rosy?   

  3) określić, jakie parametry powietrza wilgotnego można określić 
za pomocą wykresu (h-x)?   

  4) obliczyć krotność powietrza w pomieszczeniu na podstawie wytycznych 
technicznych związanych z tym pomieszczeniem, jeśli chodzi 
o wymaganiawentylacyjne?   
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4.5. Elementy instalacji wentylacyjnych 
 
4.5.1. Materiał nauczania 
 
Kanały powietrzne i ich wyposażenie 

Przewody w instalacjach wentylacyjnych wykonywane są najczęściej z blachy stalowej 
ocynkowanej lub czarnej, zabezpieczonej przed korozją przez malowanie farbą ochronną.  
Kanałów wentylacyjnych murowanych nie stosuje się ze względu na dużą chropowatość  
i nieszczelność. Wyjątek stanowią jedynie połączenia urządzeń wentylacyjnych z czerpnią  
i wyrzutnią. Innymi materiałami dopuszczonymi do budowy przewodów wentylacyjnych są:  
– blacha lub taśma stalowa aluminiowa, 
– blacha stalowa ołowiowana, 
– blacha cynkowa, 
– płyty z PVC, 
– płyty z polietylenu i polipropylenu. 
 

Przewody wentylacyjne mogą mieć przekrój poprzeczny prostokątny, kwadratowy lub 
kołowy. Korzystniejszy jest przekrój kołowy, gdyż opór przepływu powietrza jest mniejszy. 

Przewody prostokątne są trudniejsze w montażu (łączenie i izolacja), ale ponieważ 
łatwiej je rozmieścić w pomieszczeniu – stosowane są częściej. 

Pośrednią formą są przewody spłaszczone, które łączą cechy przewodów kołowych  
i prostokątnych. 
 

W zależności od przekroju poprzecznego oraz konstrukcji rozróżnić można przewody: 
– A/I – o przekroju prostokątnym wykonywane na zakładkę, 
– A/II – o przekroju prostokątnym spawane, 
– B/I – o przekroju kołowym wykonywane na zakładkę, 
– B/II – o przekroju kołowym spawane, 
– S – „spiro”, o przekroju kołowym, zwijane spiralnie z taśmy stalowej. 
 

Elementy prostokątne łączone są najczęściej za pomocą kołnierzy z przyspawanych 
kątowników. Pomiędzy kątowniki wkładana jest uszczelka (gumowa, z filcu technicznego, 
tektury nasączonej pokostem, tworzywa sztucznego). Kołnierze połączone są śrubami. Tak 
utworzone połączenie tworzy ramę usztywniającą przewód. Dopuszcza się łączenie blach na 
ściankach kanałów do grubości 1,5 mm na zamek blacharski. 

W przypadku przewodów „spiro” – połączenia za pomocą kołnierzy płaskich i kątowych 
są najdroższym sposobem łączenia. Stosować je należy tylko wówczas, gdy odcinki rur 
muszą być często demontowane. Przykładowe rozwiązanie pokazuje rysunek 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 11. Połączenie kołnierzem płaskim i kątowym [3, s. 67] 
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Połączenia stosowane w tym typie przewodów mogą być wtykowe, o różnym sposobie 
wykonania. W połączeniach wtykowych dwa odcinki rury łączone są za pomocą nypla,  
a kształtki za pomocą mufy lub odcinka przewodu „spiro”. Do uszczelnienia stosuje się 
najczęściej elastyczną taśmę klejącą z tworzywa sztucznego. Obrazuje to rysunek 12. 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 12. Uszczelnienie za pomocą tkaninowej taśmy klejącej [3, s. 67] 
 

Innym systemem połączeń wtykowych jest połączenie, w którym uszczelnienie następuje  
za pomocą pierścienia samouszczelniającego z gumy EPDM. Na kształtce – w specjalnym 
rowku, znajduje się pierścień samouszczelniający.  

Kształtkę łączy się z rurą „spiro” i zabezpiecza za pomocą blachowkrętów. 
Rury wentylacyjne mogą być wykonane również z tworzywa sztucznego – z twardego 

PVC, polipropylenu i polietylenu. 
Rury te łączy się na kielich lub mufę. Rury z PVC łączone są za pomocą klejenia, a rury 

polipropylenowe i polietylenowe – łączone są za pomocą spawania. 
Kanały wentylacyjne z tworzywa sztucznego są również wykonane z twardego PVC. 

Większe przewody wykonuje się z płyt łączonych na spoinę. Przy większych kanałach należy 
dodatkowo wykonać usztywnienie nadspawując żebra usztywniające. Do izolacji drgań 
i kompensacji wydłużeń termicznych służą miękkie mankiety z PVC. Łączenie ich 
z przewodami sztywnymi wykonuje się za pomocą kołnierzy. 

Przewody o małych przekrojach poprzecznych można łączyć poprzez spawanie czołowe.  
Do zmiany kierunku kanału, zmiany wymiaru lub wykonania rozgałęzienia oraz 

dostosowania systemu rozprowadzenia powietrza do istniejących warunków przestrzennych 
służą kształtki wentylacyjne. Oznacza się je analogicznie, jak przewody. 
 

W zależności od przeznaczenia rozróżnić można kształtki: 
– łuki, 
– kolana, 
– zwężki symetryczne lub niesymetryczne, 
– trójniki, 
– czwórniki, 
– odsadzki, 
– łuki pomiarowe. 
 

Przykładowe kształtki przedstawia rysunek 13. 
Ze względów oszczędnościowych do dostosowania systemu rozprowadzania powietrza  

do warunków lokalnych wykorzystuje się rury i węże elastyczne.  
 

Mogą one być wykonane z: 
– blachy stalowej ocynkowanej, 
– aluminium, 
– tkaniny poliestrowej, 
– polichlorku winylu. 
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Rury elastyczne po przycięciu nasadza się na łącznik nyplowy lub króciec i mocuje przy 
użyciu nitów. Doszczelnienie złącza wykonywane jest przy pomocy przylepnej taśmy 
aluminiowej lub z polichlorku winylu. 

 
 

Rys. 13. Kształtki stosowane w instalacjach wentylacyjnych [3, s. 73] 
 
Mocowanie przewodów wentylacyjnych do przegród budowlanych 

Przewody wentylacyjne mocowane są do konstrukcji budowlanej za pomocą typowych 
podwieszeń i podpór wykonanych z płaskowników i kątowników.  

Podstawowe wytyczne prowadzenia przewodów wentylacyjnych są następujące: 
– nie powinny one dotykać ścian, 
– należy zachować odległość co najmniej 100 mm, aby umożliwić odkręcenie śrub 

kołnierzy, 
– przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 

wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją, 

– przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród, 

– odstęp pomiędzy podwieszeniami powinien wynosić 2–3 m, 
– przewody o większych wymiarach umieszcza się na wspornikach z kątowników, 
– podpory nie powinny znajdować się w miejscach połączeń przewodów, 
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– konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymać obciążenie równe co 
najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału z osprzętem 
i izolacją, 

– materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania, 

– podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m  
od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek  
z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów, 

– w przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 
podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych, 

– kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone 
podkładkami amortyzującymi, 

– kanały przechodzące przez dach muszą być wyposażone w podstawę dachową 
zabezpieczającą przed przeciekami, 

– kanały wentylacyjne, w których przepływa powietrze o wilgotności względnej powyżej 
80%, układane powinny być ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza, 
a w najniższym punkcie kanału powinien być wmontowany króciec odwadniający 
z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji. Izolację cieplną należy 
wykonać wtedy, gdy różnica temperatury pomiędzy powietrzem w przewodzie, 
a pomieszczeniem przekracza 10 K. Najczęściej stosowane są następujące materiały 
izolacyjne: włókna mineralne, polistyrol, moltopren. Są one zabezpieczone płaszczem 
z blachy aluminiowej. Przy obróbce izolacji termicznej wszelkie połączenia wzdłużne 
i poprzeczne należy wykonywać za pomocą klejów i taśm klejących. Innym sposobem 
wykańczania izolacji termicznej jest wykorzystanie gotowych kształtek mających 
połączenie na zakładkę. Elastyczne materiały izolacyjne są naklejane, przy czym klejenie 
wykonuje się w postaci pasów poprzecznych o szerokości 15 cm w odstępach 30 cm. 
Maty na przewodach dużych wymiarów dodatkowo – od spodu – mocuje się szpilkami. 
Płyty izolacyjne mocuje się do kanałów prostokątnych jedynie przy pomocy szpilek: 

– izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, 
– izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie 
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni, 

– przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonuje się w otworach luźnych, 
wypełnionych materiałem dźwiękochłonnym: matą z wełny mineralnej, filcem. 

 
Przykładowe zamocowanie przewodów wentylacyjnych pokazuje rysunek 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 14. Zamocowanie kanałów wentylacyjnych [4, s. 224 ] 
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Wyposażenie brygad montujących układy wentylacyjne 
Brygada montażowa powinna być wyposażona w następujące narzędzia: 

– narzędzia pomiarowe do trasowania: 
– suwmiarka, 
– punktak, 
– rysik traserski, 
– cyrkiel, 
– kątomierz, 
– kątownik, 
– poziomnica, 
– pion, 
– taśma stalowa miernicza długości 10 m, 
– metrówka, 
– ołówek, 

– ręczne nożyce do blachy, 
– do cięcia prostego, 
– do cięcia otworów, 

– obcęgi: 
– ręczne cęgi do nitowania, 
– cęgi rurowe, 
– cęgi Rabitza, 
– cęgi do pomp, 
– szczypce do cięcia drutu, 
– 2 pary obcęgów, 

– klucze: 
– komplet kluczy widełkowych, 
– komplet kluczy oczkowych, 
– komplet kluczy nasadowych, 
– komplet wkrętaków, 
– klucze nastawne, 

– wkrętaki: 
– szczelinowe, 
– gwiazdkowe, 
– próbnik napięcia, 

– przecinaki: 
– szczelinowe, 
– płaskie, 
– przebijak, 

– młotki: 
– ślusarskie, 
– gumowe, 

– wiertła: 
– spiralne, 
– widiowe, 
– do blachy, 
– gwintowniki maszynowe, 

– inne narzędzia: 
– komplet do wbijania zawleczek, 
– narzynki z uchwytem, 
– pilniki z trzonkiem – płaski, okrągły, czworokątny, półokrągły, 
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– piłka do metalu, 
– szczotka druciana, 
– oliwiarka, 
– strzykawka do uszczelniania, 
– lampa z osłoną siatkową, 
– lampa halogenowa, 
– przedłużacz długości 10 m, 
– skrzynka na narzędzia, 
– kłódki, 
– walizka blaszana na maszyny, 

– urządzenia: 
– wiertarka ręczna, 
– wiertarka udarowa, 
– wiertarka kątowa, 
– przecinarka kątowa, 
– szlifierka ręczna, 
– nożyce mechaniczne. 

 
Dla zapewnienia ochrony osobistej każdy monter powinien być wyposażony w: 

– obcisły ubiór, 
– obuwie ochronne, 
– rękawice ochronne, 
– kask, 
– okulary ochronne, 
– ocieplaną kurtkę. 
 
Izolacja termiczna 

Prawidłowo zwymiarowana i fachowo założona izolacja termiczna powinna zapewniać 
minimalne straty ciepła oraz temperaturę przepływającego powietrza odpowiadającą wartości 
przewidzianej. Materiał izolacyjny powinien charakteryzować się stabilnością, odpornością 
na zużycie i starzenie. Nie może on wydzielać specyficznych zapachów, musi być odporny na 
wilgoć, korozję, grzyby, insekty, a ponadto łatwy w obróbce. 

Spośród materiałów izolacyjnych, wśród których stosowane są: włókna mineralne, 
polistyrol, moltopren, najczęściej wykorzystywane są płyty i maty z włókien mineralnych  
z okładziną aluminiową. 

Izolację powinno się zakładać dopiero wtedy, gdy ze względu na postęp robót 
budowlanych można się spodziewać, że nie zostanie ona uszkodzona przez innych 
wykonawców robót. 

Przy obróbce istotne jest, aby wszelkie połączenia poprzeczne i wzdłużne wykonywać  
za pomocą klejów i taśm klejących oraz zamykać wszelkie otwory w okładzinie, co zapewni 
wymaganą szczelność. 

Jako materiału mocującego można użyć taśm klejących, klejów, szpilek stalowych 
mocowanych pistoletem elektrycznym. 

Elastyczne materiały izolacyjne – maty – są naklejane. Klej nanosi się na powierzchnię 
przewodu lub rury w postaci pasów poprzecznych szerokości 15 cm, w odstępach około 30 
cm. Następnie nakłada się wcześniej przygotowany materiał izolacyjny, dociskając go, 
a w miejscach połączeń smarując dodatkowo klejem. Maty na przewodach dużych wymiarów 
od spodu dodatkowo mocuje się szpilkami. 

Sztywne materiały izolacyjne – płyty – mocuje się na kanałach prostokątnych wyłącznie  
za pomocą szpilek. Szpilki nakłada się w co najmniej dwu rzędach, w odległości 30–40 cm na 
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każdym boku kanału. Przycięte wcześniej kawałki izolacji należy nadziać na szpilki  
i przytwierdzić specjalnymi klipsami. Wszystkie otwory oraz połączenia poprzeczne należy 
zakleić taśmą klejącą szerokości 50–75 mm. 

Akustyczność przewodów można obniżyć poprzez zastosowanie materiałów porowatych 
wykonanych z wełny szklanej lub mineralnej, które są materiałami dźwiękochłonnymi. 
Wytłumienie pomieszczenia od uciążliwego hałasu można również osiągnąć poprzez 
umieszczenie w nich dywanów, firan, zasłon, albo pokrycie stropów i ścian płytami 
dźwiękochłonnymi lub kasetonami akustycznymi.  

Tłumienie drgań osiągnąć można stosując tłumiki, którymi są amortyzatory gumowe  
i tłumiki drgań montowane w przewodach rurowych dla zapobieżenia przenoszenia dźwięków 
na przegrody budowlane. 
 
Elementy kończące układy wentylacyjne 

Czerpnie powietrza służą do pobierania powietrza z zewnątrz. W zależności od miejsca  
i sposobu lokalizacji wyróżnić można czerpnie: 
– terenowe, 
– ścienne, 
– dachowe. 
 

Czerpnie wolnostojące umieszczać należy w miejscach przewiewnych, zacienionych, 
najlepiej po północnej stronie budynku, w sąsiedztwie zieleni. 
Przykład rozwiązania konstrukcyjnego czerpni pokazuje rysunek 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 15. Konstrukcja czerpni [2, s. 277] 
 

Cierpnie ścienne mogą mieć konstrukcję murowaną lub stalową. 
Czerpnia dachowa może być murowana, betonowa lub blaszana. Konstrukcje czerpni 

i wyrzutni są podobne. 
Dolna krawędź otworu czerpni i wyrzutni dachowej od powierzchni dachu powinna 

wynosić 0,6 m, a od rur dymowych i wyrzutni lub czerpni co najmniej 12 m. 
Przykłady wyrzutni dachowych przedstawia rysunek 16. 
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Rys. 16. Wyrzutnie dachowe: a) o przekroju kwadratowym,  b) o przekroju okrągłym [4, s. 231] 
 
Kratki wentylacyjne, nawiewniki, wywiewniki 

Kratki wentylacyjne są widocznym elementem instalacji wentylacyjnej. Zdarzyć się 
może, że do zainstalowania kratki potrzebny jest króciec, gdyż kratka nie jest mocowana 
bezpośrednio na ścianie kanału. Przed zamontowaniem kratki – króciec wsuwa się do ściany 
lub sufitu, mocuje za pomocą nitów lub śrub, a następnie uszczelnia taśmą klejącą lub 
silikonem. 

Nawiewnikami nazywa się obudowane wyloty powietrza, a wywiewnikami – wloty. 
Szczególnym przypadkiem nawiewników są anemostaty umieszczane w suficie. 
Rozprowadzają one powietrze w taki sposób, że unika się przeciągu i uczucia chłodu. 
 

Zasięg działania strumieni powietrza zależny jest od następujących wielkości: 
– prędkości wypływu powietrza z nawiewnika, 
– objętościowego strumienia powietrza, 
– kształtu geometrycznego kratek nawiewnych (rys. 17), 
– rozmieszczenia nawiewników w pomieszczeniu, 
– ustawienia przestawnych płytek nawiewnika.  

 
Rys. 17. Zasięg strumienia powietrza dla przekroju kratki nawiewnej [11, s. 175] 

 
Urządzenia do oczyszczania powietrza 

Powietrze zawsze należy oczyścić przed wprowadzeniem do pomieszczeń, 
a w instalacjach odciągowych miejscowych wywiewnych – przed usunięciem do atmosfery 
Urządzeniami wykorzystywanymi do tego celu należą komory kurzowe i filtry. 

Komora kurzowa stanowi pierwszy stopień oczyszczania powietrza przed filtrem. 
Filtry powietrza służą do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych, oparów tłuszczu, 

zanieczyszczeń gazowych, wyziewów, zapachów. 
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Ze względu na budowę rozróżnić można filtry: 
– działkowe lub kasetowe, 
– taśmowe i zwarte, 
– obiegowe, 
– kieszeniowe, 
– elektrostatyczne, 
– z węglem aktywnym, 
– wodne, 
– pionowe. 
 

Najczęściej stosowane w praktyce są filtry działkowe. Materiałem filtrującym może być 
materiał jednorazowego użytku: wata, lignina, wełna szklana, filc. Działki mogą być 
wypełnione siatkami lub wiórami metalowymi. Aby zwiększyć sprawność filtru – zanurza się 
działki w oleju mineralnym. Po wyjęciu i odcieknięciu nadmiaru oleju – wstawia się filtr 
ponownie do ramy.  

 
Rys. 18. Filtr działkowy [14] 

 
W celu oczyszczenia filtru można przemyć działki gorącym, wodnym roztworem sody,  

po czym zwilżyć wolnoschnącym i bezwonnym olejem wrzecionowym. 
Podział urządzeń wykorzystywanych do oczyszczania powietrza nawiewnego 

przedstawiony jest na rysunku 19. 

 
Rys. 19. Podział urządzeń do oczyszczania powietrza nawiewanego [11, s. 136] 
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Urządzenia do ogrzewania i chłodzenia powietrza 
Nagrzewnice służą do ogrzewania powietrza wentylacyjnego.  
W zależności od budowy rozróżnia się nagrzewnice ramowe oraz aparaty ogrzewczo-

wentylacyjne: ścienne i podokienne. 
W praktyce jako nagrzewnice powietrza stosuje się wymienniki ciepła: para wodna– 

powietrze, lub woda – powietrze. Źródłem ciepła może być też energia elektryczna. 
Nagrzewnica sprzęgnięta jest z wentylatorem i przepustnicą w sposób umożliwiający 

uruchomienie nagrzewnicy przed wentylatorem, a po zatrzymaniu pracy urządzenia – 
najpierw następuje wyłączenie wentylatora, a potem wyłączenie nagrzewnicy. 

Do regulacji wydajności cieplnej nagrzewnicy stosowane są: 
– zawory regulujące dopływ czynnika grzejnego do nagrzewnicy, 
– przewody powietrzne obejścia nagrzewnicy z układem przepustnic. 
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne ścienne  

Przeznaczone są one do ogrzewania i wentylacji hal przemysłowych i magazynów. 
Aparat składa się z podstawowych elementów: 

– obudowy wykonanej z blachy, 
– wentylatora promieniowego z wirnikiem osadzonym bezpośrednio na wale silnika 

elektrycznego, 
– nagrzewnicy wodnej lub parowej. 
 

Zadaniem chłodnic jest uzyskanie powietrza o określonych parametrach w okresie 
letnim. Czynnikiem chłodzącym może być zimna woda, roztwór glikolu lub wrzący czynnik 
chłodniczy. 

Do nawilżania lub chłodzenia powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych stosuje się tak 
zwane komory zraszania. Proces nawilżania lub chłodzenia następuje w wyniku 
bezpośredniej styczności powietrza z mgłą wodną wytwarzaną w specjalnych dyszach. Do 
komór woda dostarczana jest bezpośrednio z instalacji wodociągowej.  
 

W skład typowej komory zraszania wchodzą najczęściej następujące elementy: 
– obudowa, 
– wanna, 
– zespół dysz do rozpylania wody, 
– odkraplacz, 
– kierownica, 
– filtr wodny, 
– zawór spustowo-przelewowy, 
– drzwi szczelne z wziernikiem, 
– oświetlenie w wodoszczelnej obudowie. 
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Rys. 20. Przekrój komory zraszania [3, s. 133] 

 
Urządzenia regulacyjne 

Do regulowania strumieni powietrza obiegowego i świeżego, dopływających do komory 
mieszania oraz do zamykania dopływu powietrza zewnętrznego do instalacji w momencie 
włączenia wentylatora służą przepustnice. Przepustnic nie wolno montować w przewodach 
odciągów miejscowych.  

 
Ze względu na konstrukcję – przepustnice budowane są jako: 

– jednopłaszczyznowe, 
– wielopłaszczyznowe. 
 
Zasuwy budowane są jako proste lub skośne.  
Zasuwy proste stosowane są w kanałach wentylacyjnych wyłącznie w celu całkowitego 
zamykania przepływu. Nie wolno stosować ich do regulacji natężenia przepływu powietrza. 
Zasuwy skośne stosowane są w kanałach wentylacyjnych, przez które przepływa powietrze 
silnie zanieczyszczone pyłami. Ich zadanie polega na częściowym przymknięciu kanału. 
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Rys. 21. Przepustnica kanałowa [14] 

 

 
 

Rys. 22. Przepustnica zwrotna [14] 

 
Rys. 23. Przepustnica wielopłaszczyznowa szczelna [14] 

 
Urządzenia pomocnicze 

Otwory rewizyjne i wzierniki umożliwiają kontrolę stanu technicznego urządzenia 
wentylacyjnego oraz czyszczenie przewodów z osadów. Umieszcza się je przed każdym 
wentylatorem, przed każda nagrzewnicą ramową oraz w pobliżu łuków i odgałęzień. 
Drzwiczki lub zasuwy zamykające otwory rewizyjne muszą być szczelne – zamykane za 
pomocą śrub lub dociskane sprężyną.  

 
Powinny one spełniać następujące wymagania: 

– otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni 
przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń  
i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób, 

– wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 
przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych, 
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– elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamocowane aby nie utrudniały czyszczenia przewodów, 

– elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie 
taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia, 

– nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących, 

– nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów  
i drzwiach rewizyjnych, 

– pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać, 
– w przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy 

stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia.  
W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki  
o minimalnej średnicy 200 mm lub otwory rewizyjne, 

– w przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary 
powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu, 

– należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych  
w przewodach urządzeń: przepustnic, tłumików hałasu o przekroju okrągłym  
i prostokątnym, 

– jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny być 
zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45˚, a w przewodach 
poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. 

 
Tłumiki 

W czasie działania wentylatora powstaje hałas, który może przenosić się przez przewody. 
Zapobiega się temu przez amortyzację fundamentów maszyn i izolowanie wentylatorów  
od przewodów za pomocą rękawów brezentowych (łączników elastycznych).  

Źródłem hałasu jest również sam ruch powietrza w przewodach.  
W celu wytłumienia niepożądanych dźwięków stosuje się tłumiki hałasów.  
Tłumiki wykonywane są z materiałów porowatych i budowane są w dwóch odmianach: 

jako kanałowe i komorowe. 
Budowa tłumików kanałowych polega na wykładaniu ścian przewodów (wewnątrz lub 

na zewnątrz) materiałami dźwiękochłonnymi, niepalnymi, odpornymi na uszkodzenia 
mechaniczne. 

Najczęściej tłumik kanałowy wykonywany jest z wełny mineralnej, na którą nakłada się 
gęstą siatkę metalową, blachę perforowaną, płótno workowe lub inną rzadką tkaninę. 

Tłumiki komorowe mają postać gwałtownie poszerzonego przewodu lub komory 
wyłożonej materiałem dźwiękochłonnym. Aby tłumik dobrze spełniał swoją funkcję – 
przekrój poprzeczny komory powinien być około 10 razy większy od przekroju wlotu 
przewodu do komory. 

 
 

Rys. 24. Tłumiki akustyczne okrągłe [14] 
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Rys. 25. Tłumik akustyczne płytowe [14] 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Z jakich materiałów wykonuje się przewody i kształtki wentylacyjne? 
2. Jakie sposoby połączeń występują w przewodach wentylacyjnych? 
3. Jakie zasady obowiązują podczas rozprowadzania przewodów instalacji wentylacyjnych? 
4. Od czego zależy sposób mocowania przewodów wentylacyjnych do przegród 

budowlanych? 
5. Jakie elementy kończące występują w układach wentylacji? 
6. Jakie urządzenia służą do oczyszczania powietrza w układach wentylacyjnych? 
7. Jakie urządzenia regulacyjne stosowane są w układach wentylacji? 
8. Jakie są zasady stosowania izolacji ciepło i dźwiękochłonnej? 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej w budynku, wskaż 
wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej wymagające izolacji akustycznej i cieplnej. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować dokumentację zadania, 
2) wskazać elementy instalacji wentylacyjnej wymagające izolacji akustycznej i cieplnej, 
3) zaproponować sposób wykonania izolacji poprzez zapisanie propozycji na arkuszu 

formatu A4, 
4) zaprezentować sposób wykonania ćwiczenia, podać propozycje izolacji. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− dokumentacja techniczna instalacji wentylacyjnej, 
− arkusz papieru formatu A4, 
− długopis,  
− literatura z rozdziału 6 dotycząca elementów wyposażenia instalacji wentylacyjnych. 
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Ćwiczenie 2 
Na rzucie poziomym budynku zaznacz proponowaną trasę przebiegu instalacji 

wentylacyjnej wraz z propozycją rozmieszczenia urządzeń i elementów instalacji. Instalacja 
wentylacyjna projektowana dla tego budynku, to instalacja nawiewno-wywiewna. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować dokumentację projektową budynku, 
2) dobrać elementy i urządzenia niezbędne dla prawidłowego rozwiązania zadań wentylacji 

nawiewno-wywiewnej, 
3) na rzucie budynku zaplanować przebieg instalacji i rozmieszczenie urządzeń 

wentylacyjnych, 
4) zaprezentować sposób wykonania ćwiczenia, podać propozycje izolacji. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− dokumentacja projektowa budynku – rzut poziomy w skali 1: 100 lub 1: 50, 
− ołówek, gumka, 
− przyrządy kreślarskie: linijka, trójkąt, 
− literatura z rozdziału 6 dotycząca zasad prowadzenia i wyposażania w elementy 

uzbrojenia instalacji wentylacyjnych. 
 
4.5.3. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) dobrać elementy i urządzenia wentylacyjne?   
2) zastosować wytyczne techniczne związane z wykonywaniem instalacji 

wentylacyjnych?   
3) posłużyć się dokumentacją budowlaną instalacji wentylacyjnych?   
4) określić wymagania związane z lokalizacją czerpni i wyrzutni?   
5) rozróżnić elementy i urządzenia wentylacji mechanicznej?   
6) zamontować elementy i urządzenia wentylacji mechanicznej?   
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4.6. Wentylatory 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

Wentylator jest maszyną wirnikową przekazującą energię mechaniczną strumieniowi 
powietrza w celu spowodowania jego przepływu. Wentylatory mają za zadanie przetłaczanie 
powietrza i wytwarzanie różnicy ciśnienia, niezbędnego od pokonania oporów przepływu 
powietrza przez instalację. Przetłaczanie to uzyskuje się dzięki wytwarzaniu ssania w króćcu 
ssawnym i tłoczenia w króćcu tłocznym. Stosunek ciśnienia tłoczenia do ciśnienia ssania 
nazywane jest sprężem. Różnica ciśnienia tłoczenia i ciśnienia ssania nazywa się spiętrzeniem 
całkowitym. Dla wentylatorów spręż wynosi poniżej 1,13, a ciśnienie spiętrzenia nie 
przekracza 13 kPa. 
 

Wentylatory dzieli się w zależności od: 
– wartości wytwarzanego ciśnienia, 
– rodzaju napędu, 
– kierunku napływu powietrza, 
– przeznaczenia. 
 

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi wentylatory są: 
– spręż, 
– spiętrzenie całkowite, 
– wydajność, 
– prędkość obrotowa wirnika, 
– moc silnika, 
– sprawność całkowita. 
 

Często stosowane są układy wentylacyjne i klimatyzacyjne ze zmiennymi strumieniami 
powietrza. Warunkiem prawidłowej pracy tych układów jest właściwy dobór wentylatorów, 
który powinien uwzględniać pracę zarówno w warunkach maksymalnych przepływów 
i spręży, jak również stany pośrednie i minimalne. Efektem stosowania zmiennych strumieni 
powietrza w całorocznym cyklu eksploatacji urządzeń wentylacyjnych, bądź 
klimatyzacyjnych jest zmniejszone zapotrzebowanie energii w porównaniu z urządzeniami 
o stałych strumieniach. Dotyczy to zarówno energii do jego uzdatniania, jak i transportu 
powietrza.  

Dobór wentylatorów odbywa się na etapie projektowania przez uprawnionego projektanta  
i jest zagadnieniem dosyć złożonym, zaś właściwe wyliczenie oporów jest istotne ze względu 
na poprawność pracy całej instalacji.  

Wentylatory mogą pracować w układach równoległych szeregowych. Podczas 
współpracy w układzie równoległym zwiększyć można wydajność, podczas współpracy 
szeregowej – zwiększyć można ciśnienie sprężu. 
 
Wentylatory osiowe 

Wentylatory osiowe zależnie od typu montowane są w położeniu dokładnie poziomym 
lub pionowym. Umieszczenie wentylatora w nieodpowiednim miejscu może spowodować 
obniżenie wydajności i jakości wentylacji. 
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Rys. 26. Przykłady wentylatorów osiowych [14] 
 

Wskazówek i zalecenia, które pozwolą wyeliminować ewentualne skutki wadliwych 
rozwiązań to: 
– wentylator powinien być zainstalowany w miejscu najbardziej oddalonym od punktu,  

w którym powietrze wchodzi (drzwi, nawietrzak, okno) i jak najwyżej od podłogi,  
– wentylator nie może być podłączony do przewodu kominowego odprowadzającego 

spaliny,  
– nie należy instalować wentylatora w miejscu, gdzie temperatura może przekroczyć 50°C 

oraz bezpośrednio nad grillami lub palnikami,  
– przy podłączaniu wentylatora do przewodów wentylacyjnych dłuższych niż 1,5 mb 

należy stosować wentylator o przepływie mieszanym lub odśrodkowym,  
– podłączając wentylator należy upewnić się, czy wszystkie czynności zostały wykonane 

zgodnie z instrukcją, szczególnie jeżeli chodzi o podłączenie elektryczne,  
– europejskie przepisy budowlane wymagają, aby wentylatory zasilane prądem o napięciu 

230 V umieszczone były w odległości 1,25 m od zasięgu ręki osoby kąpiącej się lub 
biorącej prysznic, aby zmniejszyć ryzyko opryskania wodą, 

– gdy zachodzi konieczność zamontowania wentylatora w odległości mniejszej niż 1,25 m  
od zasięgu ręki, należy zastosować wentylator niskonapięciowy (12 V) z transformatorem 
lub wentylator kanałowy umieszczony jak najdalej w kanale wentylacyjnym. 
Transformator powinien być zamontowany również w odległości nie mniejszej niż  
1,25 m,  

– jeżeli kanały wentylacyjne podłączone do wentylatora prowadzone są pionowo przez 
nieogrzewaną przestrzeń np. strych, należy je zainstalować poniżej teoretycznego miejsca 
skraplania, 

– jeżeli kanały wentylacyjne podłączone do wentylatora prowadzone są poziomo przez 
nieogrzewaną przestrzeń należy je również zainstalować i nadać lekki spadek kanałów  
w kierunku ujścia układu, aby ewentualnie skropliny spływały na zewnątrz budynku,  

– montując wentylator w otworze ściany zewnętrznej należy podłączyć wentylator z kratką 
zewnętrzną za pomocą kanału wentylacyjnego (najpraktyczniej teleskopowego) lekko 
przechylonego na zewnątrz. 
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Przykład montażu wentylatora osiowego przedstawiony jest na rys. 27. 
 

Rys. 27. Montaż wentylatora osiowego [3, s. 127] 
 

Aby właściwie dobrać wentylator należy: 
– określić rodzaj pomieszczenia, 
– obliczyć objętość pomieszczenia, 
– dobrać krotność wymian powietrza w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, 
– obliczyć, ile metrów sześciennych powietrza musi wymienić wentylator w ciągu godziny, 
– określić, jaki opór stawia kanał łączący wentylator z kratką zewnętrzną, 
– sprawdzić, czy wybrany wentylator o danej charakterystyce spełnia warunki jego doboru, 

to znaczy, czy pokonuje opór i wymienia daną ilość powietrza w ciągu godziny. 
 

W przypadku podłączenia wentylatora do kanałów wentylacyjnych o długości większej  
niż 1,5 m należy stosować co najmniej wentylator o przepływie mieszanym (osiowo 
odśrodkowym).  

Wydatek wentylatora (rys. 28) prezentuje krzywa „b”. Opory przepływu powietrza przez 
instalację pokazuje krzywa „a”, która ma kształt paraboli. Punkt P1 – przecięcia obu 
krzywych wyznacza rzeczywisty wydatek i spręż rozwijany przez wentylator w danej 
instalacji. 

Jeżeli wskutek np. zanieczyszczenia filtra wzrosną opory przepływu, to krzywa oporów 
przesunie się, tak jak na rysunku pokazuje linia „c”, zmieniając punkt pracy wentylatora, ale 
również zmieniając założony wydatek całej instalacji.  

Dobierając wentylator, należy starać się umieścić początkowy (lub średni) punkt pracy  
na stosunkowo stromym (pionowym) odcinku charakterystyki. W takim wypadku zmiany 
oporów instalacji (i sprężu wentylatora) wywołają stosunkowo niewielkie zmiany wydatku 
wentylatora i instalacja będzie pracować stabilnie, z założonym wydatkiem. 

Ustalenie punktu pracy wentylatora w okolicach punktu X1 może spowodować 
niestabilną pracę wentylatora, tzw. pompowanie – wzmożony hałas, narastający i opadający, 
podobny do dudnienia.  
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Rys. 28. Przykładowa charakterystyka przepływowa (krzywa „b”) wentylatora typu 

FK z wrysowaną krzywą oporów „a” i punktem pracy (P1) [7] 
Wentylatory promieniowe 

Wentylatory promieniowe montowane są w położeniu poziomym. Wentylator powinien 
być zmontowany na własnym fundamencie lub specjalnych ramach opartych na 
amortyzatorach. Rama mocowana jest do podłoża za pomocą specjalnych śrub kotwiących. 
Uruchomienie wentylatora nastąpić może po siedmiu dniach od zabetonowania śrub 
kotwiących. Posadowienie wentylatora promieniowego z wykorzystaniem amortyzatorów 
przedstawia rysunek 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 29. Posadowienie amortyzacyjne wentylatorów - płyta żelbetowa,  
2 –  podkładki sprężyste, 3 – podstawa, 4 – amortyzator 
gumowy, 5 – trzpień, 6 – wkładka gumowa, 7 – konstrukcja 
podparcia, 8 – sprężyna, 9 – pierścień gumowy. [4, s. 228] 
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Wentylatory promieniowe mogą być również: 
– kołnierzowe: przeznaczone są przede wszystkim do wentylacji miejscowej, 
– przenośne: służą do wentylacji nawiewnej i wywiewnej; ogólnej jak i miejscowej. 
– transportowe: mogą przetłaczać drobne wióry i pyły powstające w trakcie obróbki 

technologicznej drewna, papieru, skóry, tkanin, 
– przeciwwybuchowe: przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.  

Do wentylatorów tych mogą być podłączone przewody wentylacyjne elastyczne.  
Wentylatory promieniowe przenośne mogą występować w wersji przeciwwybuchowej, 

dla których przeznaczone są odpowiednie przewody lutniowinylowe dopuszczone decyzją 
Wyższego Urzędu Górniczego do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem.  

Ta wersja szczególnie przydatna jest przy wentylacji zbiorników podziemnych lub 
kanałów czy też studzienek kanalizacyjnych gdzie występuje możliwość nagromadzenia się 
metanu. 
 

Wentylatory kanałowe 
Przystosowane są do montażu bezpośrednio w instalacjach kanałowych wewnątrz 

pomieszczeń. Przeznaczone są do przetłaczania powietrza niezapylonego.  
 

 
 

Rys. 30. Przykłady wentylatorów kanałowych [14] 
 
Wentylatory wysokociśnieniowe 

Przeznaczone są do przetłaczania powietrza w warunkach, w których jest wymagane 
wysokie nadciśnienie lub podciśnienie. Posiadają one zaletę szczególnie ważną i docenianą  
w okresie zimy. Odciągają zanieczyszczone powietrze, filtrują je a oczyszczone pozostawiają  
w pomieszczeniach nie powodując strat ciepła. 
 
Montaż wentylatorów powinien spełniać następujące wymagania: 
– sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 

drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, 
amortyzatorów sprężynowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie łączników 
elastycznych, 

– amortyzatory pod wentylator należy rozmieścić w taki sposób, aby środek ciężkości 
wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami, 

– wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami  
i kształtem otworów wentylatora, 

– łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalację, 

– podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 
– odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi 

wirnika wentylatora, 
– równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika, 
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– ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do soi wirnika 
wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową); 

– wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory 
wlotowe zabezpieczone siatką, 

– zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) 
kierunek obrotów wentylatora. 

 
Wentylatory dachowe 

Wentylatory dachowe stosowane są najczęściej do wentylacji wywiewnej. Montowane są 
one za pomocą kołków na wstępnie przygotowanych podstawach dachowych. Wśród 
wentylatorów dachowych rozróżnia się wentylatory promieniowe i osiowe. Przewody 
wywiewne powinny być wyposażone w klapy odcinające. Jeżeli pokrycie dachowe jest palne 
otwór wyrzutni powinien znajdować się 1 m nad powierzchnią dachu. Wentylator dachowy 
dołączony jest do przewodu ssawnego poprzez króciec elastyczny. Na obudowie wentylatora 
musi znajdować się tabliczka znamionowa. 

Wentylator po zamontowaniu należy obrócić ręcznie w celu sprawdzenia, czy przy 
obrocie nie występuje zbyt duże tarcie. 

Wszystkie wentylatory znajdujące się poza maszynownią muszą być wyposażone  
w wyłącznik awaryjny dostępny w pomieszczeniu obsługi. 

Aby praca wentylatora była poprawna – musi on być wypoziomowany. Ewentualne 
zmiany położenia uzyskać można przez zastosowanie podkładek. 

Konstrukcja wentylatorów powinna być zabezpieczona farbą podkładową antykorozyjną 
oraz pomalowana emalią nawierzchniową. Przykład zamocowania wentylatora dachowego 
przedstawia rysunek 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 31. Konstrukcja podstawy wentylatora dachowego [3, s. 129] 
 
Izolacja akustyczna i tłumienie dźwięków 

Najskuteczniejszym sposobem zredukowania lub obniżenia uciążliwych dźwięków 
powstających podczas pracy wentylatorów jest zastosowanie odpowiedniej konstrukcji 
maszyn poprzez: 
– sztywne obudowy i ramy tłumiące dźwięki, 
– stosowanie kołpaków dźwiękochłonnych, 
– dobre wyważenie elementów obrotowych, 
– niską liczbę obrotów, 
– unikanie rezonansu przy regulacji liczby obrotów wentylatorów. 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 50 

Jeżeli nie ma możliwości zastosowania powyższych wskazań, można obniżyć poziom 
ciśnienia akustycznego poprzez zbudowanie ekranu dla odbicia dźwięku lub umieścić 
urządzenie w innym miejscu.  
 
4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie wielkości charakteryzują wentylatory? 
2. Jakie rodzaje wentylatorów montowane są w układach wentylacyjnych? 
3. Kiedy należy zastosować wentylator osiowy, a kiedy promieniowy? 
4. W jaki sposób wyznacza się punkt pracy wentylatora na jego charakterystyce? 
5. Jakie zasady obowiązują podczas montażu wentylatorów: osiowych, promieniowych  

i dachowych? 
6. W jaki sposób można zredukować uciążliwe dźwięki powstające podczas pracy 

wentylatorów? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaplanuj czynności związane z montażem wentylatora promieniowego w pomieszczeniu 
maszynowni. Na arkuszu papieru formatu A4 przedstaw swoją propozycję. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować rzut poziomy maszynowni i rozmieszczenie w niej urządzeniami, 
2) przeanalizować dokumentację techniczno – ruchową wentylatora promieniowego, 
3) wypisać na arkuszu papieru formatu A4 wymagania związane z montażem wentylatorów 

i kolejne czynności, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rzut poziomy maszynowni wraz z zaznaczonym elementami wyposażenia maszynowni, 
− dokumentacja techniczno-ruchowa wentylatora promieniowego, 
− ołówek, gumka, 
− literatura z rozdziału 6 dotycząca wentylatorów. 
 
Ćwiczenie 2 

Zaproponuj rozwiązania, które pozwoliłyby na zwiększenie wydajności układu 
wentylacji nawiewnej biurowca, który ulega rozbudowie, jeśli chodzi o ilość nawiewanego 
powietrza o 25%. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zaproponować alternatywne rozwiązania problemu zwiększenia wydajności układu 
wentylacji nawiewnej o 25%, 

2) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− instrukcja do wykonania ćwiczenia opracowana przez nauczyciela, 
− arkusz papieru formatu A4, ołówek, gumka, długopis, 
− literatura z rozdziału 6 dotycząca wentylatorów. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) wymienić i scharakteryzować podstawowe typy wentylatorów?   
2) dobrać wentylator do zadanych warunków pracy?   
3) zastosować wytyczne montażu wentylatorów?   
4) wskazać sposoby tłumienia dźwięków powstających podczas pracy 

wentylatorów?   
5) określić optymalny punkt pracy wentylatora na jego charakterystyce?   
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4.7. Instalacje i urządzenia klimatyzacyjne 
 
4.7.1. Materiał nauczania 
 
Zadania klimatyzacji 

Klimatyzacja jest udoskonaloną formą wentylacji mechanicznej. Zadaniem, które 
powinno być zrealizowane dzięki zastosowaniu klimatyzacji jest utrzymanie na wymaganym 
poziomie: 
– temperatury, 
– wilgotności, 
– czystości powietrza, 
– ruchu powietrza. 
 

Niezależnie od zmiennych warunków w pomieszczeniu, pory roku i warunków 
zewnętrznych. 

Ze względu na spełniane zadania – klimatyzację dzielimy na: 
– klimatyzację komfortową, 
– klimatyzację przemysłową. 
 

Zadaniem klimatyzacji komfortowej jest wytworzenie bądź utrzymanie stanu powietrza 
warunkującego dobre samopoczucie ludzi, przebywających w pomieszczeniu. 

Zadaniem klimatyzacji przemysłowej jest zapewnienie wymaganych w procesie 
technologicznym warunków środowiskowych. 

Dla pracy urządzeń klimatyzacyjnych niezbędne jest powietrze zewnętrzne. Jest ono 
wprowadzane do instalacji w całości, lub mieszane z powietrzem usuwanym z pomieszczenia. 

Recyrkulacja powietrza jest zabroniona, gdy powietrze w pomieszczeniu może zawierać 
bakterie i wirusy chorobotwórcze, substancje o specyficznym zapachu, substancje łatwopalne  
i wybuchowe. 

Typowy schemat instalacji klimatyzacyjnej wykorzystującej tylko świeże powietrze 
przestawia rysunek 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 32. Schemat instalacji klimatyzacyjnej wykorzystującej tylko świeże powietrze [5, s. 479] 
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 Typowy schemat instalacji klimatyzacyjnej z recylkulacją powietrza przedstawia rys 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 33. Schemat instalacji klimatyzacyjnej z recyrkulacją powietrza [5, s. 479 ] 
 

Innym sposobem zapewnienia warunków komfortu w pomieszczeniu jest – zamiast 
zestawiać poszczególne elementy i urządzenia klimatyzacyjne – zastosowanie gotowej 
centrali klimatyzacyjnej, która stanowi zespół. 

Przykład centrali klimatyzacyjnej przedstawiono na rysunku 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 34. Centrala klimatyzacyjna [4, s. 232] 
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Centralę klimatyzacyjną stanowi zespół następujących urządzeń: 
– przepustnice, 
– nagrzewnica wstępna, 
– nagrzewnica wtórna, 
– komora mieszania, 
– filtr powietrza, 
– komora zraszania, 
– wentylator nawiewny. 
 

Na rynku instalacyjnym istnieją również sekcyjne centrale klimatyzacyjne, zwane 
również segmentowymi (modułowymi). Każda sekcja jest samodzielnym urządzeniem, 
a zestawione ze sobą sekcje tworzą określony układ technologiczny do uzdatniania powietrza. 

 
Rys. 35. Centrala klimatyzacyjna [14] 

 
Wybrane elementy instalacji klimatyzacyjnych 

W instalacjach klimatyzacyjnych – urządzeniem dodatkowo występującym,  
a nie instalowanym w układach wentylacji mechanicznej – jest komora zraszania.  

Jej zadaniem jest nawilżanie powietrza lub też nawilżanie i chłodzenie powietrza. 
Komora zraszania zasilana może być wodą z instalacji wodociągowej lub wodą lodową 
z urządzenia chłodniczego. 

Zadania klimatyzacji mogą realizować zarówno centrale klimatyzacyjne, jak i urządzenia 
klimatyzacyjne, popularnie zwane klimatyzatorami.  
 

Są to urządzenia: 
– lokalizowane wewnątrz obsługiwanych pomieszczeń, 
– o niewielkim strumieniu objętości powietrza, 
– obsługujące zazwyczaj jedno pomieszczenie. 

W zależności od funkcji, które pełnią klimatyzatory, wyróżniamy następujące rodzaje: 
– wentylacyjno-chłodzące, 
– wentylacyjne chłodząco-ogrzewające, 
– pełnej klimatyzacji z możliwością wentylacji, grzania, chłodzenia oraz regulacji 

wilgotności względnej powietrza. 
 

Podzespołami klimatyzatorów są (w przypadku pełnej klimatyzacji): 
– układ chłodniczy, 
– nagrzewnica powietrza, 
– nawilżacz powietrza, 
– wentylator obiegu powietrza, 
– filtr powietrza, 
– kierownice i przepustnice powietrza służące do rozdziału powietrza, 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 55 

– osprzęt automatycznej regulacji, 
– elementy pomocnicze. 
 
Układ chłodniczy w klimatyzatorach spełnia funkcje: chłodzenia i osuszania powierza.  
W niektórych typach dodatkowo może ogrzewać powietrze. 
Nagrzewnice powietrza są najczęściej elektryczne, montowane są na życzenie klienta. 
Jako nawilżacze powietrza stosowane są elektryczne wytwornice pary, ale istnieją również 
nawilżacze ultradźwiękowe. Zużywają one prawie 15 razy mniej energii. 
Wentylator obiegu powietrza, jako że wytwarza duży hałas podczas swojej pracy – 
najczęściej dobierany jest jako wentylator promieniowy, o obniżonym poziomie głośności, 
jednym lub dwóch wirnikach, z płynną lub skokową regulacją obrotów. 
Jako filtry powietrza stosowane są najczęściej filtry włókninowe działkowe lub kieszeniowe. 
Elementami rozdziału powietrza: kierownice i przepustnice mają możliwość regulacji kąta 
ustawienia kierownic powietrza nawiewanego płynną lub skokową, a ponadto mogą mieć 
jedno lub kilkustronny nawiew. 
 
Elementami automatycznej regulacji, zapewniającej efektywną pracę klimatyzatora są: 
– układ regulacji temperatury powietrza, 
– układ regulacji wilgotności powietrza, 
– czasowy programator pracy klimatyzatora, 
– automatyczny układ intensywności grzania, chłodzenia, nawilżania oraz regulacji 

prędkości obrotowej wentylatora, 
– układ alarmujący o konieczności wymiany lub oczyszczenia filtra, uzupełnienia wody  

w nawilżaczu, opróżnienia zbiornika skroplin – w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnych wartości parametrów powietrza. 

 
4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie zadania spełnia klimatyzacja? 
2. Jakie elementy i urządzenia są niezbędne w instalacji klimatyzacyjnej działającej  

z wykorzystaniem świeżego powietrza? 
3. Jakie elementy i urządzenia są niezbędne w instalacji klimatyzacyjnej działającej  

z recyrkulacją? 
4. Jakie zespoły urządzeń stanowią wyposażenie komory klimatyzacyjnej? 
5. Jakie urządzenia zapewniają automatyczną regulację układów klimatyzacji? 
 
4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

W pomieszczeniu produkcyjnym zaplanowane jest wykonanie instalacji klimatyzacyjnej. 
Zaproponuj schemat ideowy rozwiązania tej instalacji. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) na podstawie literatury z rozdziału 6 dotyczącej instalacji klimatyzacyjnych, wykonaj na 
arkuszu formatu A4 schemat ideowy rozwiązania instalacji klimatyzacyjnej, 

2) zaprezentować sposób wykonania ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− arkusz papieru formatu A4, 
− długopis, ołówek, linijka, gumka, 
− literatura z rozdziału 6 dotycząca instalacji klimatyzacyjnych. 
 
Ćwiczenie 2 

Zaproponuj zestawienie elementów instalacji klimatyzacyjnych i urządzeń, które 
zapewnią w pomieszczeniu uzyskanie określonych parametrów powietrza dla wybranego 
pomieszczenia. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować parametry powierza w pomieszczeniu, które należy uzyskać, 
2) zaproponować schemat ideowy klimatyzacji, która spełniać będzie założone wymagania 

dla powietrza, poprzez zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych i elementów instalacji, 
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– arkusz papieru formatu A4, 
– długopis, ołówek, gumka, linijka, 
– literatura z rozdziału 6 dotycząca instalacji klimatyzacyjnych. 
 
Ćwiczenie 3 

Opisz procesy zachodzące w komorze klimatyzacyjnej. Na wykresie Molliera zaznacz ich 
przebieg. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować zasadę działania komory klimatyzacyjnej, 
2) opisać na papierze formatu A4 procesy zachodzące w komorze klimatyzacyjnej, 
3) na wykresie Moliera zaznaczyć przebieg procesów zachodzących w komorze 

klimatyzacyjnej, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– arkusz papieru formatu A 4, 
– długopis, 
– ołówek, 
– gumka, 
– wykres Molliera, 
– literatura z rozdziału 6 dotycząca instalacji klimatyzacyjnych i przemian powietrza 

wilgotnego. 
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4.7.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) określić zadania, jakie spełnia klimatyzacja?   
2) dobrać elementy i urządzenia niezbędne w instalacji klimatyzacyjnej  

działającej z wykorzystaniem świeżego powietrza?   
3) dobrać elementy i urządzenia niezbędne w instalacji klimatyzacyjnej   
4) działającej z recyrkulacją świeżego powietrza?   
5) dobrać zespoły stanowiące wyposażenie centrali klimatyzacyjnej?   
6) odczytać parametry powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu?   
7) nastawić parametry, które będą podstawą działania układu klimatyzacji?   
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4.8. Wybrane klimatyzatory 
 
4.8.1. Materiał nauczania 
 

Klimatyzatory monoblokowe (jednoczęściowe) wymagają zamontowania w przegrodzie 
zewnętrznej pomieszczenia (okno, ściana zewnętrzna). Jeżeli pracują w obiegu zamkniętym – 
istnieje możliwość ustawienia ich w dowolnym miejscu. 

Klimatyzatory rozdzielane (Split) można instalować w następujących miejscach: 
– jednostki zewnętrzne: na balkonach, tarasach, dachu, elewacji zewnętrznej; 
– jednostki wewnętrzne: w wersji przenośnej, wolnostojącej, ściennej, sufitowej, 

przewodowej. 
 

W zależności od wybranego typu i funkcji klimatyzatora może być konieczne 
poprowadzenie dodatkowo instalacji: 
– przewodów łączących część zewnętrzną i wewnętrzną, 
– odprowadzenia skroplin z parownika (chłodnicy powietrza), 
– doprowadzenia wody do nawilżacza, 
– instalacji elektrycznej odpowiedniej do mocy zainstalowanego urządzenia. 
 
Klimatyzatory typu okiennego 

Klimatyzatory typu okiennego są urządzeniami typu kompaktowego (monoblokowego), 
czyli wszystkie elementy znajdują się w jednej obudowie. 
Montaż ich sprowadza się do osadzenia klimatyzatora w otworze okiennym lub 
w przegrodzie. Przykład klimatyzatora typu okiennego przedstawiono na rysunku 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 36. Klimatyzator typu okiennego [1, s. 229] 
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Klimatyzatory typu Split 
Klimatyzatory typu Split składają się z dwóch jednostek: 

– wewnętrznej – parownika, który może być montowany nad podłogą, wysoko na ścianie, 
poziomo pod stropem lub w formie kasetonu w suficie podwieszonym pomieszczenia. 
Powietrze odpływające z klimatyzatora jest kierowane do pomieszczenia przez kratkę 
nawiewną. Urządzenie podłączone jest do zasilania za pomocą przewodu elektrycznego  
z uziemieniem. Parownik jest połączony z jednostką zewnętrzną za pomocą przewodów 
chłodniczych i połączony z instalacją elektryczną za pomocy kabli z uziemieniem; 

– zewnętrznej – skraplacza – chłodzonego powietrzem umiejscowionego na zewnątrz. 
Część zewnętrzna jest wyposażona w sprężarkę, wymiennik ciepła, wentylatory 
i zabezpieczenie elektryczne. 

 
Przykład klimatyzatora typu Split przedstawia rysunek 37. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 37. Klimatyzator typu Split [1, s. 232] 

 
Klimatyzatory przenośne nie wymagają specjalistycznego montażu, gdyż umieszczone  

w podstawie kółka umożliwiają przemieszczanie klimatyzatora. Przewód odprowadzający 
gorące powietrze można umieścić w uchylonym oknie lub otwartych drzwiach. Przykład 
klimatyzatora przenośnego przedstawia rysunek 38. 
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Rys. 38. Klimatyzator przenośny typu split [1, s. 244] 
 
4.8.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie zespoły stanowią wyposażenie klimatyzatorów? 
2. Jakie zasady obowiązują podczas montażu klimatyzatorów w pomieszczeniach? 
3. Na czym polega montaż klimatyzatorów ściennych? 
4. Jakie zalety mają klimatyzatory przenośne? 
5. Jakie elementy i urządzenia stanowią wyposażenie klimatyzatorów przenośnych? 
 
4.8.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wybierz lokalizację i zaplanuj czynności zmierzające do montażu klimatyzatora 
kompaktowego typu okiennego w pomieszczeniu mieszkalnym budynku wielorodzinnego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić miejsce montażu klimatyzatora w ścianie budynku zgodnie z wytycznymi 
technicznymi, 

2) zaplanować czynności związane z montażem klimatyzatora, 
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– dokumentacja techniczno-ruchowa klimatyzatora kompaktowego typu okiennego, 
– arkusz papieru formatu A4, 
– długopis, 
– literatura z rozdziału 6 dotycząca klimatyzatorów. 
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Ćwiczenie 2 
Dobierz z katalogów technicznych klimatyzator typu Split spełniający wymagania 

dotyczące klimatyzowanego pomieszczenia biurowego. Opisz jego zalety i wady. Opracuj 
sposób jego montażu zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia. Podaj, kto 
może dokonać odbioru technicznego zamontowanego urządzenia. Podaj, na czym polegać 
będzie uruchomienie klimatyzatora i sprawdzenie prawidłowości jego działania. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wybrać klimatyzator spełniający warunki wymagane w klimatyzowanym pomieszczeniu, 
2) na arkuszu zapisać: nazwę, typ, parametry techniczne, 
3) wypisać zalety urządzenia, wskazać jego przeznaczenie oraz sposób wykorzystania, 
4) opracować instrukcję montażu, 
5) opracować instrukcje uruchomienia i odbioru, 
6) wskazać kwalifikacje ekipy dokonującej uruchomienia klimatyzatora, 
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– arkusz papieru formatu A 4, 
– długopis, 
– ołówek, 
– gumka, 
– katalogi techniczne klimatyzatorów, 
– dokumentacja techniczno-ruchowa klimatyzatorów typu Split, 
– literatura z rozdziału 6 dotycząca klimatyzatorów. 
 
4.8.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) zastosować zasady obowiązujące podczas montażu klimatyzatorów?   
2) scharakteryzować budowę wybranych klimatyzatorów?   
3) dobrać klimatyzator dla otrzymania określonych parametrów powietrza   
4) w pomieszczeniu?   
5) wskazać, kto może dokonać montażu, uruchomienia i odbioru 

klimatyzatorów?   
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4.9. Regulacja, odbiór oraz eksploatacja instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
4.9.1. Materiał nauczania 
 
Obsługa urządzeń i instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych 

Aby prawidłowo, z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. uruchomić instalację 
wentylacyjną należy przed tą czynnością sprawdzić między innymi, czy: 
– śruby fundamentowe wentylatorów i silników są dobrze dokręcone, 
– wirniki wentylatorów obracają się we właściwym kierunku, 
– działki filtrów są w swojej obudowie i są technicznie sprawne, 
– do nagrzewnicy jest zapewniony dopływ czynnika grzejnego, 
– przewody powietrzne i inne elementy instalacji są nie uszkodzone, dobrze podparte bądź 

zawieszone, 
– przewody instalacyjne i urządzenia są dokładnie oczyszczone. 
 

Przed uruchomieniem instalacji wentylacyjnej w okresie zimowym należy wykonać 
kolejno następujące czynności: 
– włączyć nagrzewnice, 
– sprawdzić wskazania termometru na zasilaniu i porównać odczyty z wartościami 

podanymi w instrukcji obsługi, 
– otworzyć przepustnicę, 
– włączyć wentylatory. 
 

Po upływie 15 minut od wykonania wyżej wymienionych czynności – należy sprawdzić 
temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń, odczytując wskazania termometru 
zainstalowanego w przewodzie tłocznym za wentylatorem. Odczyt należy porównać 
z wartością podaną w dokumentacji technicznej. Jeżeli odczyt temperatury nie jest zgodny 
z dokumentacją – należy, zmniejszając, bądź zwiększając otwarcie przepustnicy – 
wyregulować temperaturę. 
 

W okresie letnim należy wykonać przy uruchamianiu następujące czynności w podanej 
kolejności: 
– całkowicie otworzyć przepustnice, 
– sprawdzić położenie przepustnicy przy wentylatorze, czy jest zgodne z pozycja ustalona 

podczas regulacji wentylatora, 
– włączyć wentylatory do pracy. 
 
Pierwszy, próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie  

z pomiarów i regulacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę  
i inspektora nadzoru budowlanego. 

Jeżeli istnieje konieczność wyłączenia urządzeń wentylacyjnych w okresie zimowym 
należy: 
– wyłączyć wentylatory, 
– zamknąć ocieplaną przepustnicę, 
– zmniejszyć przepływ wody przez nagrzewnicę lub obniżyć jej temperaturę. 
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Wyłączenie nagrzewnicy wodnej wykonywane konieczne jest tylko w przypadku 
wykonywania remontów. 

W okresie letnim, w celu wyłączenia urządzeń wentylacyjnych, wykonuje się te same 
czynności, z wyjątkiem zamknięcia ocieplanej przepustnicy. 
 

W celu utrzymania urządzeń wentylacyjnych w dobrym stanie technicznym w ustalonych 
terminach poddaje się je: 
– planowym badaniom kontrolnym, 
– przeglądom, 
– naprawom, 
– konserwacji, 
– remontom. 
 
Badania kontrolne 

Badania kontrolne wykonuje się w czasie normalnej eksploatacji, okresowo – w celu 
sprawdzenia stanu technicznego. Badania takie wykonuje się wówczas, gdy parametry 
powietrza w pomieszczeniach odbiegają od założonych w projekcie. 

Badaniom kontrolnym poddaje się też instalację po przeprowadzeniu kapitalnego 
remontu. Zakres badań określa się dla każdego przypadku indywidualnie, co przedstawia 
tabela 1. 

W przypadku instalacji poddanej modernizacji lub kapitalnemu remontowi – kontrolne 
badania wykonuje się tak, jak badania odbiorcze. W innych przypadkach wystarczy badanie 
skrócone. 
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Tabela 1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych [7, s.20] 

 
Przeglądy 

Przeglądy techniczne urządzeń i instalacji wentylacyjnej należy przeprowadzać co: 
– tydzień, 
– pół roku – są to tak zwane przeglądy jesienno-zimowe i wiosenno – letnie. 
 

Przegląd tygodniowy polega na: 
– sprawdzeniu temperatury pracy łożysk wentylatora i silnika, 
– kontroli drgań i głośności układu wirującego, 
– sprawdzeniu zamocowania wentylatora oraz elementów amortyzacyjnych, 
– sprawdzeniu stanu instalacji elektrycznej. 
 

Przegląd półroczny wykonywany jest po odłączeniu silnika od sieci zasilającej i polega 
na: 
– wymianie smaru w łożyskach wentylatorów i silników, 
– kontroli stanu zabezpieczenia przed korozją, 
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– sprawdzeniu stanu wyważenia wirnika na podstawie obserwacji drgań, 
– wykonaniu czynności obejmujących przegląd tygodniowy. 
 
Konserwacja 

Rozróżnia się dwa rodzaje konserwacji: 
– konserwację wykonaną przed uruchomieniem instalacji, 
– konserwację bieżącą. 
 

Konserwacja instalacji i urządzeń wentylacyjnych polega na: 
– zabezpieczeniu całej instalacji przed działaniem korozji, 
– wykonaniu drobnych napraw instalacji, 
– oczyszczeniu przewodów z osadów i zanieczyszczeń wewnętrznych, 
– nasmarowaniu smarem wszystkich elementów będących w ruchu, 
– zabezpieczeniem silników elektrycznych przed wilgocią. 
 

Do zanieczyszczenia instalacji może dojść już na etapie jej montażu, dlatego niezmiernie 
ważne jest dokładne oczyszczenie elementów jeszcze przed ich zamontowaniem. Jednak 
przede wszystkim w czasie eksploatacji dochodzi do sytuacji, w których instalacja ulega 
zanieczyszczeniu. Do głównych zanieczyszczeń układów klimatyzacji i wentylacji należą: 
pyły, mikroorganizmy, oleje, smary, materiały konserwacyjne i uszczelniające. 

Cząstki pyłu zbijają się przeważnie w większe konglomeraty, co może powodować 
zatykanie się urządzeń wentylacyjnych, takich jak: wentylatory, nagrzewnice, a także 
osiadanie na ścianach kanałów powietrznych, stanowiąc dobre podłoże dla rozwoju 
mikroorganizmów.  

Występowanie grzybów i bakterii wiąże się ściśle z zanieczyszczeniem pyłowym 
instalacji. Rozwój mikroorganizmów w instalacji powoduje rozprzestrzenianie się ich za 
pośrednictwem powietrza do pomieszczeń w całym budynku przez system wentylacyjny bądź 
klimatyzacyjny. 

Do najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń w układach wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych należą grzyby i bakterie.  

Złą sławą wśród użytkowników pomieszczeń wyposażonych w układy klimatyzacyjne 
cieszy się bakteria Legionella Pneumophila. Do jej rozwoju niezbędna jest woda, a zatem 
istnieje w tym przypadku potencjalne zagrożenie ze strony zanieczyszczonych i niesprawnych 
układów nawilżania.  

W systemach klimatyzacji sprzyjające warunki do namnażania bakterii rodzaju 
Legionella (występowanie osadów i obrostów biologicznych, woda, wilgoć, odpowiednia 
temperatura) występują głównie w następujących urządzeniach: wieże chłodnicze, skraplacze 
wyparne, komory zraszania, chłodnice z bezpośrednim odparowaniem wody, nawilżacze 
parowe, wytwornice mgły, co nie ogranicza możliwości ich występowania w takich 
urządzeniach, jak filtry powietrza, tłumiki akustyczne, a także przewody wentylacyjne. 
Występowanie tej bakterii w nawilżaczach parowych w prawidłowych warunkach ich pracy 
jest niemożliwe, jednak może się ona pojawić w przewodzie wentylacyjnym wskutek jego 
niewłaściwego zamontowania lub awarii.  

Wśród innych zanieczyszczeń przewodów oraz central klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych w czasie eksploatacji spotyka się: smary – pochodzące głównie ze 
smarowniczek łożysk wentylatorów, gumy – z pasków klinowych, elementów 
uszczelniających itp., cząstki z degradacji metali; włókna z materiałów tłumiących 
i izolacyjnych; tłuszcze – wyłącznie w układach wyciągowych kuchni; owady i ich martwe 
części, szczątki roślin, papier.  
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Gumowe materiały uszczelniające mogą w wyniku starzenia uwalniać się w postaci 
drobin do układów wentylacyjnych. Jednak zanieczyszczenia te mają tendencję zanikową. 
Innymi rodzajami zanieczyszczeń są uwalniane z układów materiały włókniste. Źródłem ich 
uwalniania mogą być np. tłumiki hałasu, czy izolacje cieplne. Wydzielają się one w wyniku 
uszkodzeń i starzenia się materiałów.  

W starszych instalacjach znajdowano włókna azbestu (azbest był powszechnie używany  
ze względu na jego ogniotrwałość).  

W wyniku starzenia i degradacji mogą się także uwalniać do układu powłoki malarskie,  
a w wyniku korozji nawet elementy metalowe w postaci rdzy lub cząstek zawierających 
metale.  

Niedokładne oczyszczenie i niestarannie przeprowadzona dezynfekcja oraz sterylizacja 
powodują, że zanieczyszczeniem powietrza wentylacyjnego mogą również stać się stosowane 
biocydy i preparaty czyszczące. 

W związku z zagrożeniami, mogącymi wystąpić podczas eksploatacji instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji eksploatacji  
i instrukcji konserwacji tych instalacji i urządzeń. 
Remonty 

Remontem nazywa się wykonywanie czynności mających na celu przywrócenie lub 
doprowadzenie urządzenia do stanu gotowości technicznej poprzez wyrycie i usunięcie 
wszelkich usterek powstałych podczas eksploatacji. 
 

Wyróżnia się remonty: 
– bieżące i doraźne, 
– główne, czyli kapitalne. 
 
Remont bieżący ma na celu jedynie sprawdzenie działania urządzeń i usunięcie drobnych 
usterek – bez demontażu i wymiany elementów. 
Remont główny najczęściej polega na wymianie zużytych elementów na nowe. 
 
Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
– odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności: odcinki kanałów 

przewidziane do obudowania, kanały murowane oraz występujące na nich połączenia, 
kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, 

– fundamenty pod wentylatory, 
– amortyzatory, 
– centrale klimatyzacyjne, 
– klimatyzatory, 
– filtry, 
– otwory w ścianach, stropach, dachach, 
– komory zraszania, 
– komory kurzowe, 
– miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone aparaty nawilżające, zespoły 

ogrzewczo – wentylacyjne, ścienne, podokienne, klimatyzatory, szafy kontrolno-
pomiarowe, 

– nagrzewnice ramowe i elementy zamontowane w przewodach pozbawionych drzwi 
rewizyjnych, 

– przepustnice, żaluzje i elementy regulacyjne montowane w niedostępnych przewodach 
powietrznych. 
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Podczas odbioru urządzeń i elementów od producenta należy: 
– dokonać oględzin zewnętrznych, 
– sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy, 
– sprawdzić wymiary główne, 
– sprawdzić sztywność konstrukcji, 
– sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic, 
– wzrokowo sprawdzić szczelność połączeń i spawów, 
– sprawdzić szczelność nagrzewnicy za pomocą próby wodnej na ciśnienie równe 1,5 

krotnemu ciśnieniu roboczemu. 
 
Protokół z odbioru międzyoperacyjnego przedstawia rysunek 39. 
                

 
 

Rys. 39. Wzór protokołu odbioru częściowego [7, s. 25] 
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Odbiór techniczny urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i odciągów miejscowych 
Elementem wyjściowym do rozliczenia wykonanych robót montażowych instalacji jest 

prawidłowo sporządzony przedmiar. Przedmiar robót wykonuje się na podstawie 
dokumentacji technicznej, która oprócz rysunków rzutów kondygnacji i przekrojów 
pionowych z wrysowanym schematem przebiegu instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych, zawiera również opis techniczny określający sposób wykonania instalacji, 
rodzaj i średnicę zastosowanych rur, kształtek i izolacji, a także typ i parametry 
zastosowanych urządzeń. Zasady przedmiarowania poszczególnych rodzajów robót podane są 
w założeniach ogólnych i szczegółowych części opisowej Katalogów Nakładów Rzeczowych 
(KNR) lub innych Katalogów Normatywnych stosowanych do rozliczania robót. 

Czasami występuje konieczność wykonania inwentaryzacji instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych. Celem inwentaryzacji jest zazwyczaj sprawdzenie, czy przebieg lub 
wyposażenie instalacji jest zgodne z projektem technicznym, a czasami inwentaryzacja 
wykonywana jest w celu odtworzenia zagubionej lub nieaktualnej dokumentacji technicznej. 
Inwentaryzację instalacji wykonuje się w postaci szkicu odręcznego i aksonometrii, na 
których wymiaruje się przewody i elementy wyposażenia, podając ich wymiary rzeczywiste, 
charakterystyczne parametry zainstalowanych elementów wyposażenia. 

 Odbiór techniczny odbywa się zawsze po zakończeniu wszelkich czynności 
montażowych  
i wykonaniu badań. Celem odbioru technicznego jest stwierdzenie, że instalacja została 
wykonana zgodnie z projektem i może być dopuszczona do eksploatacji. Pozytywna ocena 
prób i uruchomienie oraz przeprowadzenie badań sanitarno-higienicznych stanu powietrza 
w pomieszczeniach stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego 
urządzeń. 

 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu, czy: 

– instalacja i jej poszczególne części wykonane są zgodnie z powykonawczym projektem 
technicznym, 

– jakość montażu odpowiada obowiązującym warunkom technicznym wykonania, 
– istnieje dostęp do instalacji i urządzeń umożliwiający właściwą eksploatację, czyszczenie  

i konserwację, 
– instalacja jest szczelna, 
– instalacja poddana została regulacji, 
– przeprowadzono badania techniczne urządzeń, 
– są kompletne dokumenty niezbędne do eksploatacji. 
 

Regulacja instalacji wentylacyjnej obejmuje następujące czynności: 
– wykonanie pomiarów wstępnych, 
– dokonanie regulacji urządzeń wraz z wykonaniem pomiarów sprawdzających między 

kolejnymi zabiegami regulacyjnymi, 
– wykonanie pomiarów po zakończeniu regulacji. 
 

W skład pomiarów urządzeń i instalacji wentylacyjnych wchodzi: 
– określenie wydajności wentylatora, spiętrzenia i prędkości obrotowej wirnika, 
– określenie natężenia przepływu powietrza w poszczególnych działkach sieci przewodów, 
– określenie wydajności cieplnej nagrzewnicy, 
– określenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego. 
 

Po przeprowadzonym odbiorze technicznym sporządzany jest protokół, którego wzór 
pokazuje rysunek 40. 
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Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
 Do niezbędnej dokumentacji należą: 
– raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych, 
– podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek, 
– instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji, 
– zestawienie części zamiennych obejmujące wszystkie elementy ulegające normalnemu 

zużyciu podczas eksploatacji, 
– wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej, 
– dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
 

 
Rys. 40. Wzór protokołu odbioru technicznego instalacji wentylacyjnej [7, s. 26] 
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Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach i instalacjach wentylacyjnych 
Eksploatację i konserwację mogą wykonywać jedynie osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami. 
 
W czasie uruchamiania instalacji należy: 

– sprawdzić jakość podłączeń przewodów doprowadzających energię elektryczną, 
– sprawdzić podłączenie przewodu ochronnego silnika, 
– sprawdzić wszystkie kanały powietrzne wewnątrz i zewnątrz (czy są czyste i nie ma na 

nich zbędnych przedmiotów), 
– sprawdzić jakość wszystkich połączeń rozłącznych (armatura, połączenia kanałów  

z urządzeniami, podwieszenie kanałów), 
– prace na wysokościach należy wykonywać na rusztowaniach lub przy odpowiednim 

zabezpieczeniu szelkami bezpieczeństwa, 
– sprawdzić, czy wszystkie ruchome elementy są odpowiednio zabezpieczone osłonami, 
– czynnik grzejny należy do nagrzewnicy doprowadzać powoli, 
– uruchamiając urządzenia należy obserwować ich pracę i kontrolować wskazania 

przyrządów pomiarowych, 
– w przypadku nieprawidłowości – należy urządzenie wyłączyć z ruchu i sprawdzić 

przyczynę zakłócenia. 
 

Podczas obsługi urządzeń i instalacji wentylacyjnych: 
– nie wolno używać luźnych fartuchów, ubrań dwuczęściowych, szalików, 
– nie wolno dotykać części wirujących, opierać się o wentylator, 
– nie wolno pozostawiać na urządzeniach narzędzi, 
– nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw, gdy urządzenie jest w ruchu, 
– należy utrzymywać porządek w miejscu pracy, 
– do przeglądu lub naprawy można przystąpić dopiero po zatrzymaniu urządzenia i po 

odłączeniu silnika elektrycznego od sieci, 
– pomieszczenie maszynowni powinno być zamykane, a dostęp do niego możliwy tylko dla 

osób do tego upoważnionych. 
 
4.9.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Na czym polega obsługa ruchowa instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych? 
2. Jakie czynności umożliwiają utrzymanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

w dobrym stanie technicznym? 
3. Na czym polegają badania kontrolne i jaki jest ich zakres? 
4. Na czym polega konserwacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej? 
5. Na czym polegają remonty: bieżący i główny? 
6. Jaki jest skład komisji dokonującej odbioru technicznego częściowego i końcowego? 
7. Na czym polega odbiór techniczny urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 

i odciągów miejscowych? 
8. Jakie dokumenty są niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji oraz 

konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej? 
9. Jakie czynności należy wykonać podczas uruchamiania instalacji wentylacyjnej  

i klimatyzacyjnej? 
10. Jakie zasady bhp i ppoż. obowiązują podczas obsługi urządzeń instalacji wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych? 
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4.9.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaplanuj czynności związane z uruchomieniem instalacji wentylacyjnej w okresie letnim  
i zimowym. Wykaż różnice miedzy uruchomieniem w okresie letnim i zimowym. Zapisz je na 
arkuszu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zaplanować czynności do uruchomienia instalacji wentylacyjnej w okresie letnim 
i zapisać je na arkuszu, 

2) zaplanować czynności do uruchomienia instalacji wentylacyjnej w okresie zimowym  
i zapisać je na arkuszu, 

3) porównać, czym różni się uruchomienie instalacji wentylacyjnej w okresie zimowym  
i letnim, 

4) wypisać różnice na arkuszu, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– arkusz papieru formatu A 4, 
– ołówek,  
– długopis, 
– linijka, 
– gumka, 
– literatura z rozdziału 6 dotycząca odbioru i uruchomienia instalacji wentylacyjnych. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj konserwację instalacji wentylacyjnej budynku przemysłowego pod kierunkiem 
osoby uprawnionej do czynności dozorowych i eksploatacyjnych w tym zakresie, zgodnie  
z wymaganym zakresem konserwacji bieżącej. Ćwiczenie wymaga zorganizowania wycieczki 
zawodowej do zakładu przemysłowego i uzgodnienia celu zaplanowanych ćwiczeń. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
2) zgromadzić niezbędne materiały do smarowania i zabezpieczania instalacji przed 

działaniem korozji, 
3) wyposażyć się w wymagany sprzęt ochrony osobistej, 
4) wykonać czynności z zakresu konserwacji zawarte w instrukcji i dokumentacji zadania, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– instalacja wentylacyjna w budynku będącym miejscem wykonania ćwiczenia, wybranym 

przez nauczyciela, 
– dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych: 

podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek, instrukcje obsługi urządzeń i elementów 
składowych instalacji, zestawienie części zamiennych, wykaz elementów urządzeń 
regulacji automatycznej, raport potwierdzający przeszkolenie służb eksploatacyjnych, 
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– smary, 
– oliwiarki, 
– strzykawka do uszczelniania, 
– lampa z osłoną siatkową, 
– przedłużacz, 
– skrzynka z narzędziami, 
– środki ochrony osobistej: rękawice parciane, okulary ochronne, obcisły ubiór, kask, 

obuwie ochronne, 
– instrukcja do wykonania ćwiczenia zawierająca dokumentację zadania, 
– protokół powykonawczy, 
– literatura z rozdziału 6 dotycząca konserwacji instalacji wentylacyjnych. 
 
4.9.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 

1) zorganizować stanowisko do wykonania ćwiczeń?   
  2) zaplanować czynności niezbędne do uruchomienia instalacji 

3) wentylacyjnej w okresie zimowym i letnim?   
4) wykonać badania kontrolne?   
5) zaplanować zakres przeglądów technicznych?   
6) wykonać czynności związane z konserwacją urządzeń  

i instalacjiwentylacyjnej i klimatyzacyjnej?   
7) zgromadzić dokumenty niezbędne do odbioru całkowitego?   
8) zaplanować czynności niezbędne do uruchomienia instalacji   
9) wentylacyjnej i klimatyzacyjnej po jej zmontowaniu?   
10) zastosować zasady bhp i ppoż. obowiązujące podczas obsługi   
11) urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności. Są to zadania wielokrotnego wyboru.  
5. Za każdą poprawną odpowiedź możesz uzyskać 1 punkt. 
6. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi. Są cztery możliwe 

odpowiedzi: a, b, c, d. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna; zaznacz ją znakiem X. 
7. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz 

odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz ponownie odpowiedź, którą uważasz za 
poprawną. 

8. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
9. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie sprawiało Ci trudność, wtedy odłóż rozwiązanie 

zadania na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
10. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE 

ODPOWIEDZI. 
11. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 

Powodzenia! 
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Do sposobów wymiany powietrza w wentylacji naturalnej zaliczamy wentylację 

a) grawitacyjną. 
b) miejscową. 
c) hybrydową. 
d) pożarową. 

 
2. W procesach technologicznych, w których powstają zanieczyszczenia: pyły, opary  

i wyziewy stosuje się wentylację 
a) ogólną. 
b) miejscową. 
c) hybrydową. 
d) grawitacyjną. 

 
3. Filtr w wentylacji nawiewno-wywiewnej jest umiejscowiony pomiędzy 

a) komorą kurzową i wentylatorem. 
b) nagrzewnicą i wentylatorem. 
c) nagrzewnicą i nawiewnikiem. 
d) wentylatorem i wyrzutnią. 

 
4. Ssawki lub okapy są elementem wyposażenia 

a) odciągu miejscowego. 
b) wentylacji nawiewnej. 
c) wentylacji wywiewnej. 
d) klimatyzatora. 

 
5. Materiałem, który nie jest stosowany do budowy przewodów wentylacyjnych jest 

a) blacha stalowa ocynkowana. 
b) blacha miedziana. 
c) blacha cynkowa. 
d) płyta z PVC. 

 
6. Wentylacja nadciśnieniowa jest rodzajem wentylacji 

a) naturalnej. 
b) nawiewnej. 
c) wywiewnej. 
d) pożarowej. 

 
7. Z chwilą, gdy powietrze osiąga wilgotność względną równą 100%, następuje 

a) proces kondensacji i wykraplanie się pary wodnej. 
b) proces nawilżenia powietrza. 
c) nagrzanie powietrza. 
d) oziębienie powietrza. 

 
8. Zalecane jest, aby czerpnia powietrza była usytuowana 

a) w terenie zieleni, po północnej stronie budynku. 
b) w pobliżu wyrzutni powietrza. 
c) na dachu budynku. 
d) w pobliżu ulicy. 
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9. Przewody wentylacyjne mocowane są do konstrukcji budowlanej za pomocą podwieszeń  
i podpór tak, aby była zachowana odległość od przegrody wynosząca co najmniej 
a) 1 cm. 
b) 3 cm. 
c) 5 cm. 
d) 10 cm. 

 
10. Proces nawilżania powietrza następuje w 

a) komorze zraszania. 
b) komorze kurzowej. 
c) nagrzewnicy. 
d) chłodnicy. 

 
11. Przed każdym wentylatorem, przed każdą nagrzewnicą oraz w pobliżu łuków 

i odgałęzień zamontować należy 
a) otwór rewizyjny lub wziernik. 
b) tłumik kanałowy. 
c) przepustnicę. 
d) filtr. 

 
12. Wentylatory promieniowe powinny być montowane 

a) na własnym fundamencie w dowolnej pozycji. 
b) w pozycji pionowej na własnym fundamencie. 
c) w pozycji pionowej lub poziomej. 
d) w pozycji poziomej na własnym fundamencie. 

 
13. Gdy urządzenie wentylacyjne lub klimatyzacyjne jest w ruchu 

a) wolno dokonywać jego naprawy. 
b) nie wolno dokonywać jego napraw. 
c) wolno dokonywać jego konserwacji. 
d) można wykryć przyczynę jego ewentualnych zakłóceń w działaniu. 

 
14. Podczas uruchamiania instalacji wentylacyjnej w okresie letnim należy 

a) dokonać regulacji otwarcia przepustnic. 
b) otworzyć całkowicie przepustnice. 
c) włączyć do pracy nagrzewnice. 
d) zamknąć przepustnice. 
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15. Przedstawiony poniżej schemat to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) wentylacja mechaniczna. 
b) instalacja klimatyzacyjna. 
c) komora klimatyzacyjna. 
d) wentylacja pożarowa.  

 
16. Przeglądy techniczne urządzeń i instalacji wentylacyjnej należy przeprowadzać co 

a) rok. 
b) tydzień. 
c) pół roku. 
d) tydzień i pół roku. 

 
17. Remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej ma na celu 

a) wykonanie czynności przywracających lub doprowadzających urządzenie do stanu 
technicznej sprawności. 

b) zabezpieczenie silników elektrycznych przed wilgocią. 
c) zabezpieczenie instalacji przed działaniem korozji. 
d) sprawdzenie stanu technicznego instalacji. 

 
18. Przepustnice są elementami urządzeń wentylacyjnych 

a) do ogrzewania lub chłodzenia powietrza. 
b) spełniającymi zadania pomocnicze. 
c) do oczyszczania powietrza. 
d) służących do regulacji. 

 
19. Izolację cieplną należy bezwzględnie wykonać na przewodach instalacji wentylacyjnej, 

gdy różnica temperatury pomiędzy przepływającym powietrzem, a pomieszczeniem 
wynosi co najmniej 
a) 5 K. 
b) 10 K. 
c) 15 K. 
d) 20 K. 

 
20. Klimatyzatory typu Split składają się 

a) z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. 
b) tylko z jednostki wewnętrznej. 
c) tylko z jednostki zewnętrznej. 
d) segmentów do montowania. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………….. 
 
Wykonywanie i eksploatacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
Zaznasz poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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