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Předmluva
Předložená skripta jsou určena pro předmět Větrání, poskytují však i některé základní
teoretické a praktické poznatky pro výuku Klimatizace. Při studiu nelze totiž základní
poznatky jednoznačně oddělit na větrání a na klimatizaci. Teoretické základy obou předmětů
jsou shodné – jedná se o aplikaci mechaniky tekutin, termodynamiky, sdílení tepla a přenosu
hmoty.
Větrání a klimatizace slouží především k úpravě stavu vnitřního prostředí pro pobyt osob.
Nezbytnou součástí jsou proto partie o vztahu lidského organizmu a okolního prostředí,
pojednávající o požadavcích na tepelný a vlhkostní stav prostředí a na kvalitu ovzduší
z hlediska potřeby člověka v pobytovém i pracovním prostředí.
Kromě požadavků na úpravu prostředí pro osoby, stále více rostou požadavky na úpravu
prostředí pro činnost technologií (mechanických, chemických, biologických). Jde o zajištění
požadované teploty, vlhkosti a čistoty vzduchu ve vnitřním prostředí i v prostředí výrobních
linek pro spolehlivou funkci strojních zařízení, chemických procesů, elektroniky i
biotechnologií.
Větrací systémy mohou být řešeny s přirozeným nebo nuceným oběhem vzduchu. I když
z důvodů zajištění provozní spolehlivosti větrání v průběhu celého roku se upřednostňují
systémy nuceného větrání, požadavky na snižování spotřeby energie vedou k novým řešením
systémů s přirozeným oběhem vzduchu, umožňujícím i v letním období chlazení budov.
Pro snížení spotřeby energie dochází v bytových prostorech, kromě jiného, k výměně starších
typů oken za okna s těsnými spárami, které prakticky neumožňují přirozené větrání infiltrací a
rovněž neumožňují přívod spalovacího vzduchu pro plynové spotřebiče instalované v bytech.
Tento stav vyžaduje nová řešení větracích systémů.
Větrací a klimatizační systémy s nuceným oběhem vzduchu zahrnují řadu prvků pro úpravu a
distribuci vzduchu i pro rozvod tekutin, rozvádějících tepelnou energii v budově (vzduch,
voda, chladivo). Jsou to filtry, ohřívače, chladiče, zvlhčovače, výměníky pro zpětné získávání
tepla. Tyto prvky jsou sestavovány do kompaktních jednotek v širokém rozmezí průtoku
vzduchu. Distribuční vzduchovody jsou zakončovány vyústkami, anemostaty pro rozptýlení
vzduchu v prostoru. Kromě úpravy vzduchu pro shromažďovací prostory jednozónovými
systémy (divadla, sportovní haly aj.), jsou s moderní výstavbou budov o velkém počtu
místností spojeny vícezónové klimatizační systémy pro individuální úpravu vzduchu
v jednotlivých místnostech (zónách).
Funkce větracích i klimatizačních zařízení je závislá na změnách venkovních i vnitřních
klimatických podmínek. Pro spolehlivý provoz jsou zařízení vybavována automatickou
regulací; tato tématika je zahrnuta v samostatném předmětu Regulace v technice prostředí.
V dotisku 2. vydání byly provedeny některé drobné úpravy textu.
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