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DLACZEGO WENTYLACJA JEST WAŻNA? 

Niepoprawnie działająca wentylacja lub jej brak mogą być groźna 

dla życia i zdrowia. Może skutkować obserwowaniem:  

• Syndromu Chorego Budynku tzw. SBS, 

• Zespołu Wieloczynnikowej Nadwrażliwości Chemicznej 

tzw. MCS. 

Wentylacja/klimatyzacja utrzymuje wymagany stan powietrza w pomieszczeniu. Dostarczanie 

do pomieszczeń powietrza jest konieczne ze względu na: 

• komfort i bezpieczeństwo osób przebywających w pomieszczeniach – dostarczanie 

powierza świeżego niezbędnego do oddychania, usuwanie zanieczyszczeń (dym tytoniowy, 

pyły produkcyjne, szkodliwe substancje chemiczne) 

• prawidłowy przebieg procesów technologicznych – utrzymanie niezbędnych 

parametrów powietrza w pomieszczeniach (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenia, 

jonizacja powietrza), zapewnienie niezbędnej ilości powietrza do prawidłowej i bezpiecznej 

pracy urządzeń zużywających powietrze 
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SYNDROM CHOREGO BUDYNKU 

Syndrom Chorego Budynku (SBS - Sick Building Syndrome) - zespół dolegliwości 

zdrowotnych występujących u osób przebywających w zamkniętych pomieszczeniach w 

których pomimo odpowiednich parametrów mikroklimatu wewnętrznego (takich jak np. 

temperatura, wilgotność względna czy prędkość powietrza) nie czujemy się komfortowo.  

 

Powód? 

• cząsteczki farb malarskich, opary rozpuszczalników, impregnaty drewna, 

• czynniki biologiczne - bakterie, wirusy, pleśń i grzyby unoszące się w powietrzu, 

produkty uboczne oddychania, 

• zjawiska elektrostatyczne - jonizacja powietrza, 

• zbyt mała ilość powietrza doprowadzana do pomieszczeń, 

• hałas i wibracje. 

 

Objawy? 

• nieustanne zmęczenie,  

• trudności z koncentracją,  

• nerwowość, rozdrażnienie, 

• bóle i zawroty głowy,  

• nudności,  

• trudności z oddychaniem i omdlenia,  

• suchy kaszel,  

• podrażnienie błon śluzowych oczu, nosa i gardła,  

• problemy skórne np. przesuszenie i łuszczenie się 

skóry. 
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ZESPÓŁ WIELOCZYNNIKOWEJ NADWRAŻLIWOŚCI CHEMICZNEJ 

MCS (ang. multiple chemical sensitivity) to zespół dolegliwości zdrowotnych występujących 

przy ekspozycji organizmu na zanieczyszczenia o niskim stężeniu. Objawy mogą dotyczyć 

wielu narządów i układów i mogą występować w różnych, niezwiązanych ze sobą 

okolicznościach. Najczęstsze objawy to: 

 

Objawy? 
   

• podatność na zmęczenie, osłabienie mięśni i stawów, 

• bóle i zawroty głowy, 

• dezorientacja i zaburzenia pamięci, 

• depresja, drażliwość i zaburzenia emocjonalne, 

• zaburzenia koordynacji ruchowej, 

• nadwrażliwość na zapachy, 

• problemy żołądkowo – jelitowe, 

• objawy astmy i inne objawy ze strony układu oddechowego, 

• zaburzenia rytmu serca. 



INNE SKUTKI NIEWŁAŚCIWEJ WENTYLACJI POMIESZCZEŃ 

• grzyb i pleśń pojawiający się w narożnikach ścian zewnętrznych, za meblami 

ustawionymi przy ścianach zewnętrznych, pod parapetami, na ościeżnicach okien i drzwi, 

• skroplona para wodna na chłodnych przedmiotach oraz przegrodach budowlanych, 

• parowanie szyb w oknach, 

• uszkodzenia materiałów naturalnych np. drewna, skóry, 

• korozja metalowych elementów konstrukcji oraz wyposażenia budynków np. zbrojenia. 
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Komfortem cieplnym nazywamy stan otoczenia człowieka, w którym jego samopoczucie 

można określić jako dobre i nie odczuwa on potrzeby zmiany któregokolwiek z czynników 

składowych. 

 

Organizm ludzki posiada zdolność do aklimatyzacji, czyli przystosowania  

do zmieniających się warunków panujących w jego środowisku, jednak przystosowanie to 

nie jest możliwe w całej rozpiętości zmian parametrów otoczenia. Aby zapewnić 

użytkownikom pomieszczeń właściwe warunki wewnętrzne, konieczne jest utrzymywanie 

czynników mikroklimatu pomieszczeń w zakresach gwarantujących człowiekowi uczucie 

komfortu cieplnego.  

Oceną jakości powietrza wewnętrznego zajmuje się gałąź inżynierii zapoczątkowana przez 

prof. O.Fangera - IAQ (Indoor Air Quality).  

KOMFORT CIEPLNY 



CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ODCZUWANIE KOMFORTU CIEPLNEGO 

ZALEŻNE OD  

INDYWIDUALNYCH ODCZUĆ CZŁOWIEKA 

NIEZALEŻNE OD INDYWIDUALNYCH 

ODCZUĆ CZŁOWIEKA 

• odczucie temperatury, związane np. 

ze stanem zdrowia, przyzwyczajeniami 

termicznymi, wiekiem, płcią, 

• stopień aktywności fizycznej, 

związany np. z rodzajem wykonywanej 

pracy, sposobem spędzania wolnego 

czasu, 

• rodzaj ubioru, izolacyjność cieplna 

odzieży. 

• temperatura powietrza oraz jej rozkład w 

pomieszczeniu, 

• wilgotność względna powietrza, 

• prędkość powietrza w strefie 

przebywania ludzi oraz kierunek napływu 

powietrza, 

• temperatura przegród budowlanych, 

• czystość powietrza, 

• świeżość powietrza, 

• poziom dźwięku hałasu oraz wibracje, 

• jonizacja powietrza, 

• oświetlenie i wystrój wnętrza. 
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Wskaźnik PMV (Predicted Mean Vote) umożliwia przewidywanie średnich odczuć cieplnych 

dużej grupy ludzi za pomocą siedmiostopniowej skali: 

 

• gorąco ( +3 ), 

• ciepło ( +2 ), 

• dość ciepło ( +1 ), 

• obojętnie ( 0 ), 

• dość chłodno ( -1 ), 

• chłodno ( -2 ), 

• zimno ( -3 ). 

Zawsze należy liczyć się z faktem, iż pewien odsetek osób będzie niezadowolony z 

panujących warunków. Odsetek ten określany jest terminem PPD (Predicted Percentage 

Dissatisfied).  
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OCENA KOMFORTU CIEPLNEGO 
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Aby spełnione były warunki komfortu cieplnego, przyjmuje się,  

że wskaźnik PMV powinien mieścić się w zakresie: -0,5 < PMV < +0,5.  

Odsetek osób niezadowolonych z klimatu wewnętrznego wynosić będzie 

wówczas maksymalnie 10%.  
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OCENA KOMFORTU CIEPLNEGO 

Kategoria 

Oczekiwany odsetek  

osób niezodowolonych 

(PPD) 

Średnie odczucia 

cieplne (głosowanie) 

PMV 

- % - 

I < 6 - 0,2 < PMV < + 0,2 

II < 10 - 0,5 < PMV < + 0,5 

III < 15 - 0,7 < PMV < + 0,7 

IV < 25 - 1,0 < PMV < + 1,0 

Wg PN-EN 16798-1 



PARAMETRY POWIETRZA W POMIESZCZENIU 
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Dla zapewnienia komfortu cieplnego należy zapewnić, w strefie przebywania ludzi, 

utrzymanie na odpowiednim poziomie podstawowych parametrów (warunki cieplno-

wilgotnościowe): 

• TEMPERATURY POWIETRZA  

• PRĘDKOŚCI POWIETRZA 

• WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ POWIETRZA. 

Dodatkowymi parametrami określanymi jako czynniki kształtujące mikroklimat są  (warunki 

higieniczno- zdrowotne): 

• CZYSTOŚĆ POWIETRZA 

• ZAPACH 

• STOPIEŃ ZJONIZOWANIA 

• HAŁAS I DRGANIA 

• TEMPERATURA POWIERZCHNI OTACZAJĄCYCH 

• BEZPOŚREDNIE PROMIENIOWANIE SŁOŃCA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA  



TEMPERATURA POWIETRZA W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI 
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Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w której czujemy się komfortowo zależy od wielu 

czynników np. :  

• od preferencji osobistych,  

• rodzaju odzieży,  

• sposobu odżywiania,  

Zazwyczaj temperatury gwarantujące człowiekowi dobre 

samopoczucie w pomieszczeniach to: 

• w zimie 20 – 22º C, 

• w lecie 22 – 26º C. 

• Odczuwalna dla człowieka zmiana temperatury wynosi ~1,0 K. Utrzymanie temperatury w 

pomieszczeniu z dokładnością ±1 K nie będzie zatem wpływało niekorzystnie na odczucia 

cieplne.  

• pory roku,  

• wieku, 

• płci.  

• Temperatury zapewniające dobre samopoczucie kobiet i osób starszych są zazwyczaj 

wyższe niż w przypadku mężczyzn i osób młodszych. 
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PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 

przebywania ludzi 

Zgodnie z normą przez aktywność małą rozumie się aktywność człowieka, która powoduje jego całkowitą 

stratę energii do 200 W, dla średniej aktywności od 200 do 300 W, natomiast dla dużej ponad 300 W. 

TEMPERATURA POWIETRZA W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI 
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Zakres dopuszczalnych zmian temperatury powietrza w pomieszczeniu wg DIN 1946  

tpoc - temperatura pomieszczenia okresu ciepłego, oC 

tpoz - temperatura pomieszczenia okresu zimnego, oC 

tzoc - temperatura zewnętrzna okresu ciepłego, oC 

Dla pomieszczeń, w których ludzie przebywają stosunkowo krótko ustala się tak zwaną 

temperaturę nadążną:  
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TEMPERATURA POWIETRZA W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI 



TEMPERATURA POWIERZCHNI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
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Utrzymywanie wyrównanej temperatury przegród budowlanych umożliwia równomierne 

oddawanie ciepła ze wszystkich części ciała. Różnica pomiędzy temperaturą 

poszczególnych przegród nie powinna przekraczać 3 K. 

Wyjątkiem od tej zasady jest ogrzewanie płaszczyznowe, które przy różnicy temperatury 

~4 °C powoduje korzystne odczucia komfortu u 90 % ludzi.  

Korzystniejsze odczucia cieplne wywołuje ciepła podłoga i chłodny sufit, niż rozwiązanie 

odwrotne. 
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tod - temperatura odczuwalna C 

tr  - średnia temperatura płaszczyzn C 

tp  - temperatura powietrza w 

pomieszczeniu C 



WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA 
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Najczęściej podawane granice komfortu cieplnego człowieka 

dotyczące wilgotności względnej powietrza to: 

30 – 60 % 



WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA 
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Za dolną granicę, niezależnie od temperatury, podaje się 30%. Poniżej tej wilgotności 

względnej dochodzi do:  
  

• wysuszenia elementów wyposażenia pomieszczeń, m.in. mebli, wykładzin, 

• unoszenia pyłów znajdujących się w pomieszczeniu, emitują substancje drażniące drogi 

oddechowe.  

• wysuszenia błon śluzowych, 

• tworzywa sztuczne ładują się elektrostatycznie, 

• powszechnym problemem stają się podrażnienia oczu oraz problemy skórne, np. 

spękane dłonie.  

  

 
Wilgotność względna powyżej 70% powoduje natomiast, że na zimnych elementach 

wyposażenia pomieszczenia lub zimnych przegrodach budowlanych może wykraplać się 

wilgoć. 



PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI 
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PN-76/B-03421 – „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi” 

Przy projektowaniu wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń bytowych  

prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi najczęściej utrzymywana jest  

w granicach 0,15 – 0,25 m/s. 
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POZIOM DŹWIĘKU HAŁASU 

poniżej 35 dB – jest nieszkodliwy dla zdrowia i niemal  

stale nam towarzyszy 

55 – 65 dB – powoduje irytację 

powyżej 65 dB – powoduje zachowania agresywne 

70 do 85 dB – stanowi próg szkodliwości dla zdrowia – może przy 

dłuższym działaniu powodować uszkodzenia słuchu 

85 do 130 dB – może powodować trwałe uszkodzenia słuchu  

oraz różne dolegliwości i schorzenia 

powyżej 130 dB – to już pewne, trwałe uszkodzenia słuchu  

oraz na skutek występujących wibracji – również uszkodzenia 

wewnętrznych organów człowieka 

do 55 dB – jest nieszkodliwy dla zdrowia i niemal stale nam 

towarzyszy 



CZYSTOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ POWIETRZA 
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CZYSTOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ POWIETRZA 
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Jakość powietrza można określić na przykład wg Fangera stosując jednostki zapachu. 

Standardowa osoba wydziela zapach o emisji 1 olfa (wzorcowa osoba). 

 

1 olf - strumień zanieczyszczeń wydzielanych przez osobę dorosłą, w średnim wieku, o 

powierzchni skóry 1,8m2, zażywającą 0,7 kąpieli (prysznica) na dobę, zmieniająca codziennie 

bieliznę osobistą, pracującą w biurze lub podobnym  miejscu, w pozycji siedzącej, w 

warunkach komfortu cieplnego. 

 

1 decypol - stężenie zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu, wywołane obecnością 

standardowej osoby (emisja 1 olf) przy przepływie przez pomieszczenie 10 l/s (36 m3/h) 

powietrza zewnętrznego, w warunkach idealnego mieszania się strumienia powietrza. 

po łacinie olfactus = zmysł węchu 



CZYSTOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ POWIETRZA 
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CZYSTOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ POWIETRZA 
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Wpływ zjonizowanego powietrza na organizm ludzki zależy od:  

• rozmiaru jonów, 

• ich biegunowości, 

• koncentracji w powietrzu, 

• właściwości fizykochemicznych nośników jonów (aerozole, bakterie). 

Korzystne działanie na organizm ludzki mają małe jony dodatnie i ujemne oraz jony 

ujemne pozostałych rozmiarów. 

Powietrze zawierające przeważającą liczbę jonów ujemnych powoduje uczucie 

świeżości. 

Niekorzystne działanie na organizm ludzki mają duże jony dodatnie.  

Pyły i bakterie unoszące się w powietrzu mają ładunek dodatni.  

Powietrze zawierające dużą liczbę jonów dodatnich wywołuje uczucie znużenia, 

zmęczenia, spadku zdolności koncentracji. 



 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 
 

 

 

 

 

 
 


