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Zadaniem wentylacji w budynku jed-
norodzinnym jest zapewnienie odpo-

wiedniej iloœci œwie¿ego powietrza, nie-
zbêdnej do oddychania i dobrego samo-
poczucia osób w nim przebywaj¹cych
oraz do prawid³owego funkcjonowania
urz¹dzeñ technicznych, jak kot³y czy ko-
minki.

O tym, ¿e system wentylacyjny funk-
cjonuje prawid³owo, œwiadczy to, i¿ do-
mownicy nie zauwa¿aj¹ jego pracy. Jeœli
zwracamy uwagê na wentylacjê, oznacza
to, ¿e funkcjonuje ona Ÿle lub jej nie ma.
I najczêœciej tak siê w³aœnie dzieje.

Prawid³owo dzia³aj¹ca wentylacja po-
winna zapewniæ w pomieszczeniach sk³ad
powietrza zbli¿ony do normalnego sk³a-
du powietrza atmosferycznego. Tempera-
tura i wilgotnoœæ wzglêdna powietrza po-

winny byæ takie, aby osoby przebywaj¹ce
we wnêtrzu nie odczuwa³y nadmiernego
ciep³a ani ch³odu. Nie mo¿e te¿ byæ przy-
krego zapachu. Jeœli powstaje on w jakimœ
miejscu, np. nad kuchni¹ gazow¹, nale¿y
zastosowaæ wyci¹g (okap). Bêdzie on usu-
wa³ powietrze wraz z unosz¹cymi siê z go-
towania zapachami. Dodatkowo bêdzie
usuwa³ produkty spalania gazu.

Zanieczyszczenia powietrza wystêpu-
j¹ce w pomieszczeniu mo¿na podzieliæ na
dwie grupy. Do pierwszej zaliczamy cz¹st-
ki sta³e: py³y, kurz, substancje uczulaj¹ce
w postaci zarodników i pleœni, bakterie
oraz wirusy. Do drugiej zanieczyszczenia
chemiczne: dwutlenek i tlenek wêgla,
tlenki azotu (pochodz¹ce z procesu spala-
nia), aldehydy i formaldehyd (z mebli,
wyk³adzin pod³ogowych, œciennych,
œcian i stropów).

D³ugotrwa³e przebywanie w pomiesz-
czeniach Ÿle wietrzonych, o du¿ej iloœci
zanieczyszczeñ, wywo³uje sennoœæ, bóle
i zawroty g³owy, md³oœci, os³abienie,
ogólne wyczerpanie, rozkojarzenie, a w
skrajnych przypadkach depresjê, arytmiê
serca oraz podra¿nienie oczu i dróg odde-
chowych.

Z tych powodów nale¿y odejœæ od po-
wszechnej sk³onnoœci do ograniczania zu-
¿ycia energii przez zmniejszanie iloœci œwie-
¿ego powietrza dop³ywaj¹cego do pomiesz-
czeñ. Zyskujemy na ograniczeniu kosztów,
ale mo¿emy zap³aciæ zdrowiem naszym
i naszych najbli¿szych. Zapewnienie odpo-
wiedniej wentylacji jest zaœ szczególnie
istotne, kiedy montuje siê szczelne okna.

Ile œwie¿ego powietrza?
System wentylacji powinien zapewniaæ

doprowadzenie œwie¿ego powietrza do po-
kojów, kuchni, kot³owni, jak równie¿ usu-
niêcie zu¿ytego. Œwie¿e powietrze zawiera
odpowiedni¹ iloœæ tlenu i ma odpowiedni
sk³ad chemiczny. Warto zauwa¿yæ, ¿e uczu-
cie braku powietrza (nie ma czym oddy-
chaæ) zwykle spowodowane jest nadmier-
nym stê¿eniem CO2 a nie brakiem O2.

W pomieszczeniach domu jednoro-
dzinnego w ci¹gu godziny powinna na-
stêpowaæ co najmniej jedna wymiana
powietrza; przyk³adowo, pokój o wymia-
rach 5x4 m i wysokoœci 2,5 m wymaga do-
starczenia 50 m3/h. Jednak iloœæ ta mo¿e
siê okazaæ niewystarczaj¹ca, je¿eli np.
czteroosobowa rodzina bêdzie ogl¹da³a
film. Przyjmuje siê, ¿e ka¿da osoba po-
trzebuje w ci¹gu godziny przynajmniej
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Dobra wentylacja
w domu zapewni ci

zdrowie na d³ugie lata.
Pod jednym warunkiem

– ¿e bêdzie dzia³a³a
prawid³owo. A to oznacza

w praktyce spe³nienie
szeregu wymogów

omówionych w niniejszym
artykule.

fot. Aspol
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30 m3 œwie¿ego powietrza. Z przeliczenia
wynika wiêc, ¿e powinniœmy w tym po-
mieszczeniu zapewniæ dop³yw 120 m3/h
œwie¿ego powietrza. Jednak systemy wen-
tylacyjne nie reaguj¹ na chwilowy wzrost
zapotrzebowania na œwie¿e powietrze.
Bardzo by to zwiêkszy³o koszty ich wyko-
nania i u¿ytkowania. Najprostszym roz-
wi¹zaniem w takich sytuacjach jest zwy-
kle przewietrzenie pokoju przez otwarcie
okna. Równie¿ inne zanieczyszczenia, np.
wydzielaj¹ce siê z mebli formaldehydy,
mog¹ wymagaæ zwiêkszonej wymiany po-
wietrza w pomieszczeniu.

Temperatura i wilgotnoœæ
powietrza w pomieszczeniu
Do dobrego samopoczucia konieczne

jest, aby powietrze w pomieszczeniu by³o

nie tylko œwie¿e, ale mia³o tak¿e odpo-
wiedni¹ temperaturê i wilgotnoœæ. Po¿¹-
dana temperatura zale¿y od przeznacze-
nia pomieszczenia. Przyjmuje siê j¹ zgod-
nie z poni¿sz¹ tabel¹. Co do wilgotnoœci
wzglêdnej, zaleca siê jej utrzymanie miê-
dzy 40 a 60%. Zbyt ma³a powoduje wysu-
szanie b³on œluzowych, zbyt wysoka
sprzyja rozwojowi mikroorganizmów,
pleœni i grzybów.

Rodzaje systemów
wentylacyjnych
Systemy wentylacyjne mo¿na podzie-

liæ wed³ug zasady dzia³ania (naturalne
i mechaniczne) lub przeznaczenia (wen-
tylacja ogólna i miejscowa).

Systemy wentylacji ogólnej s³u¿¹
wymianie powietrza w ca³ym domu i ca-
³ych pomieszczeniach. Natomiast wenty-
lacja miejscowa s³u¿y usuniêciu zanie-
czyszczeñ z czêœci pomieszczenia; za
przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ okap nad kuch-
ni¹ gazow¹.

W systemach wentylacji naturalnej
wykorzystuje siê zjawisko ruchu powie-
trza pod wp³ywem wiatru lub ró¿nicy
temperatur. Wyró¿nia siê tu infiltracjê,
eksfiltracjê, przewietrzanie i wentylacjê
grawitacyjn¹.

Infiltracja to samoczynny niekontro-
lowany nap³yw powietrza do pomieszcze-
nia przez nieszczelnoœci w przegrodach
budowlanych, wywo³any wiatrem lub
ró¿nic¹ temperatury powietrza.

Eksfiltracja jest zjawiskiem odwrot-
nym do infiltracji: powietrze przez nie-
szczelnoœci wyp³ywa z pomieszczenia.

Przewietrzanie polega na wymianie
powietrza w pomieszczeniu przez otwie-
ranie okien i drzwi.

Wentylacja grawitacyjna nastêpuje
z wykorzystaniem ci¹gu naturalnego, po-
wsta³ego w pionowych kana³ach wypro-
wadzonych ponad dach, na skutek ró¿ni-
cy gêstoœci (ciê¿aru w³aœciwego) powie-
trza o ró¿nej temperaturze w pomieszcze-
niu i na zewn¹trz budynku.

W systemach wentylacji mechanicz-
nej do przet³aczania powietrza w sieci
przewodów wentylacyjnych wykorzystuje
siê wentylatory.

Wentylacja grawitacyjna
W domach jednorodzinnych naj-

czêœciej siê spotyka wentylacjê grawi-
tacyjn¹. L¿ejsze powietrze ciep³e jest
wypierane przez zimniejsze, o wiêkszej
gêstoœci 1. W ch³odnych porach roku
zu¿yte powietrze usuwane jest kratkami
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Oprócz nawiewania odpowiednich iloœci powietrza wymagane jest jego usuwanie
z pomieszczeñ w nastêpuj¹cych iloœciach:
� kuchnia z oknem zewnêtrznym wyposa¿ona w kuchniê gazow¹ lub wêglow¹ – 70 m3/h;
� kuchnia z oknem zewnêtrznym, wyposa¿ona w kuchenkê elektryczn¹ – 50 m3/h;
� kuchnia bez okna zewnêtrznego z kuchenka gazow¹ – 70 m3/h (konieczna wentylacja

mechaniczna);
� kuchnia bez okna zewnêtrznego lub wnêka z kuchenk¹ elektryczn¹ – 50 m3/h;
� ³azienka – 50 m3/h;
� WC – 30 m3/h;
� pomieszczenie pomocnicze, np. garderoba, sk³adzik – 15 m3/h;
� pokój oddzielony od kuchni, ³azienki lub WC wiêcej ni¿ dwojgiem drzwi – 30 m3/h.

Uwaga: wentylacja kuchni powinna byæ taka, aby w czasie jej u¿ytkowania iloœæ usu-
wanego powietrza mo¿na by³o okresowo zwiêkszyæ do 120 m3/h.

Wymagania dla systemu wentylacyjnego w pozosta³ych pomieszczeniach:
� salon z kominkiem wymaga wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, dostarczaj¹cej 10 m3/h œwie¿ego powietrza na 1 kW mocy cieplnej kominka.
Szczególnie du¿o powietrza (nawet do 1000 m3/h „po¿era” kominek otwarty.
� kot³ownia i pomieszczenia z gazowymi podgrzewaczami wody z otwart¹ komor¹
spalania wymagaj¹ wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej nawiewno-wywiewnej, za-
pewniaj¹cej iloœæ powietrza niezbêdn¹ do spalania;
� piwnica – wentylacjê zapewnia dop³yw powietrza przez otwierane okna lub specjalne
otwory w przegrodach zewnêtrznych. Strumieñ powietrza – co najmniej 0,3 wymiany na
godzinê;
� poddasze – dop³yw i odp³yw powietrza przez otwory w zewnêtrznych przegrodach bu-
dowlanych;
� wydzielona klatka schodowa – w górnej czêœci klatki otwór wywiewny o powierzch-
ni co najmniej 200 cm2, zapewniaj¹cy ruch powietrza;
� pralnia domowa – wentylacja wywiewna lub nawiewno-wywiewna o wydajnoœci co
najmniej 2. wymian na godzinê, pracuj¹ca okresowo w czasie u¿ytkowania. Przy wenty-
lacji wywiewnej doprowadzenie powietrza zewnêtrznego przez otwory o regulowanym
stopniu otwarcia;
� suszarnia – wentylacja grawitacyjna, zapewniaj¹ca jedn¹ wymianê powietrza w ci¹gu go-
dziny. Dop³yw powietrza mo¿e nastêpowaæ z s¹siednich pomieszczeñ i byæ zapewniony
przez otwory w drzwiach;
� magazyn paliwa (sk³ad opa³u, zbiorniki z olejem opa³owym) – wentylacja zapewnia-
j¹ca od 2. do 4. wymian powietrza w ci¹gu godziny.

Wymiana powietrza

Przeznaczenie pomieszczenia Temperatura (°C)
gara¿ +5
wyodrêbniona klatka schodowa +8
garderoby, sk³adziki kuchni wyposa¿one w paleniska
wêglowe, nieogrzewane piwnice +16
pokoje mieszkalne, kuchnie z paleniskami gazowymi lub elektrycznymi,
przedpokoje, WC +20
³azienki +24
suszarnie +32
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wywiewnymi z kuchni, ³azienki lub
WC, a œwie¿e nap³ywa przez nawiewniki
montowane w oknach b¹dŸ drzwiach.

Przekroje przewodów wentylacji gra-
witacyjnej projektuje siê tak, aby zapew-
niaæ usuwanie wymaganych iloœci powie-
trza, gdy na zewn¹trz budynku panuje
temperatura +12°C. Pomiary, sprawdza-
j¹ce poprawnoœæ dzia³ania wentylacji gra-
witacyjnej, przeprowadza siê dla tak okre-
œlonych warunków, zapewniaj¹c pe³ne
otwarcie wszystkich otworów doprowa-
dzaj¹cych i odprowadzaj¹cych powietrze
z pomieszczenia. Wad¹ systemów grawi-
tacyjnych jest zale¿noœæ iloœci powietrza
usuwanego od temperatury. Zim¹ iloœæ ta
wzrasta. Aby to zjawisko ograniczyæ, zale-
ca siê stosowanie przepustnic pozwalaj¹-
cych zmniejszyæ przekrój kratki do 1/3
powierzchni 2. Mo¿liwe musi byæ obs³u-
giwanie przepustnicy z poziomu pod³ogi.
W budynkach ze szczeln¹ stolark¹ bu-
dowlan¹ mo¿emy zastosowaæ mikrona-
wiewniki z regulacj¹ rêczn¹ lub automa-
tyczn¹, reguluj¹ce iloœæ powietrza nawie-
wanego, a tym samym usuwanego 3. Na-
wiewniki automatyczne mog¹ utrzymy-
waæ stal¹ iloœæ powietrza doprowadzanego
do pomieszczeñ poprzez zmianê wielko-
œci otworu. Reaguj¹ one na ró¿nicê ciœnie-
nia panuj¹cego wewn¹trz i na zewn¹trz

pomieszczenia. Dostêpne s¹ równie¿ na-
wiewniki sterowane higrostatem 3. Na-
wiewniki te mo¿emy stosowaæ we wszyst-
kich pomieszczeniach, a szczególnie zale-
cane s¹  do pomieszczeñ wilgotnych, jak
kuchnie, ³azienki, pralnie, suszarnie. Jeœli
wilgotnoœæ powietrza w pomieszczeniu
wzrasta, nawiewnik siê bardziej otwiera
i dopuszcza powietrze œwie¿e. Jednak la-
tem, podczas opadów atmosferycznych,
mimo, ¿e nawiewnik jest w pe³ni otwarty,
wilgotnoœæ powietrza w pomieszczeniu
nie bêdzie maleæ. Powodem jest du¿a wil-

gotnoœæ powietrza zewnêtrznego. Na-
wiewniki automatyczne zawsze zapewnia-
j¹ minimaln¹ iloœæ powietrza œwie¿ego, bo
nie mo¿na ich ca³kowicie zamkn¹æ.

Nawiewniki higrosterowalne wspó³-
pracuj¹ z kratkami wyci¹gowymi, higro-
sterowalnymi 4. Ich zadaniem jest dosto-
sowanie iloœci powietrza usuwanego do
warunków panuj¹cych w danej chwili
w kuchni, ³azience lub wc. Np. w trakcie
gotowania, w kuchni wzrasta poziom wil-
goci, powoduj¹c wiêksze otwarcie kratki
higrosterowalnej. Dziêki temu wiêksza
iloœæ powietrza usuwana jest przez kana³
kuchenny.

Kana³y wentylacyjne. W systemach
wentylacji grawitacyjnej najczêœciej wy-
korzystywane s¹ kana³y murowane, po-
wstaj¹ce w trakcie wznoszenia budynku.
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1 Zasada dzia³ania wentylacji grawitacyjnej

2 Kratki wentylacyjne (fot. Pol-Stowest)

4 Kratka wywiewna higrosterowalna

(www.aereco.com.pl)

Warunki najbardziej niekorzystne dla
wentylacji grawitacyjnej panuj¹ latem.
Wówczas temperatura w pomieszczeniu
i na zewn¹trz wyrównuje siê, a tym sa-
mym zanika ró¿nica gêstoœci powietrza –
si³a napêdowa wentylacji grawitacyjnej.
W czasie silnych upa³ów, kiedy na ze-
wn¹trz panuj¹ temperatury wy¿sze ni¿
w budynku, wytwarza siê ci¹g wsteczny.
Nagrzane powietrze, otaczaj¹ce budynek,
kana³ami i kratkami wywiewnymi dop³y-
wa do pomieszczeñ. Ch³odne zaœ wyp³ywa
wtedy na zewn¹trz przez nieszczelnoœci
w stolarce budowlanej w dolnej czêœci bu-
dynku 5. Poniewa¿ kratki wywiewne s¹
zlokalizowane w pomieszczeniach tzw.
brudnych – w kuchni, ³azienkach, WC –
nap³ywaj¹ce do domu powietrze jest do-
datkowo zanieczyszczane przez zapachy
i wilgoæ. Jedyna rada to zastosowanie
wentylatorów wyci¹gowych. To rozwi¹za-
nie zalicza siê do wentylacji mechanicz-
nej, omówionej w nastêpnym rozdziale.

Powstanie ci¹gu wstecznego jest rów-
nie¿ mo¿liwe w czasie silnych wiatrów.
Aby siê przed nimi zabezpieczyæ, na wylo-
tach kana³ów wentylacyjnych zak³adamy
wywietrzaki dachowe.

5 Nap³yw powietrza ciep³ego w lecie lub

pod wp³ywem silnego wiatru

6 Ci¹gi wentylacyjne dla ka¿dego pomiesz-
czenia wentylacyjnego (kuchnia, ³azienka, WC)
prowadzone s¹ oddzielnie

powietrze œwie¿e

powietrze
zu¿yte

3 Nawiewnik z higrostatem

(www.aereco.com.pl)

Latem wentylacja grawitacyjna przestaje działać

Dobre rady
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Ka¿de pomieszczenie, z którego usuwane
jest powietrze, powinno byæ w³¹czone do
indywidualnego przewodu wentylacyjne-
go wyprowadzonego ponad dach 6. Prze-
wody wywiewne prowadzi siê pionowo
przy œcianach wewnêtrznych, ale dopusz-
cza siê odchylenie przewodów od pionu
do 30°. Ponad dachem wyloty przewodów
nale¿y zabezpieczyæ przed opadami at-
mosferycznymi oraz przed nawiewaniem
powietrza pod wp³ywem wiatru.

Do wykonania kana³ów murowanych
wykorzystuje siê ceg³y pe³ne wypalane
lub ceg³y wapienno-piaskowe. £¹czy siê
siê je zaprawami cementowo-wapiennymi
b¹dŸ cementowymi. Przewody powinny
byæ dro¿ne na ca³ej d³ugoœci. W dachowej
czêœci komina przewody wentylacyjne

maj¹ wyloty w bocznych jego œcianach 7.
Uwaga. Wyloty nale¿y zabezpieczyæ so-
lidnie zamocowanymi kratkami, gdy¿ bê-
d¹ atakowane przez ptaki. Mo¿na tak¿e
wykonaæ wyloty górne 8 pod warun-
kiem, ¿e u¿yje siê nasad blaszanych 9,
zabezpieczaj¹cych przed opadami atmos-
ferycznymi i wiatrem. Podczas budowy
komina nale¿y zwróciæ uwagê, aby
wszystkie spoiny w murach z przewodami
by³y ca³kowicie wype³nione zapraw¹. Po-
wierzchnia przewodów powinna byæ
g³adka, ³¹cznie ze spoinami, bez wystê-
pów i wklêœniêæ. Takie wykonanie gwa-
rantuje, ¿e opory przep³ywu powietrza
w kominie bêd¹ ma³e.

Przep³yw powietrza 
Powietrze do pomieszczeñ z oknami

zewnêtrznymi nap³ywa za poœrednictwem
mikronawiewników -. Z kuchni, ³azien-
ki, WC, sk³adziku czy garderoby jest  usu-
wane bezpoœrednio kana³em wentylacyj-
nym. Jego droga z salonu, jadalni czy po-
kojów jest bardziej skomplikowana. Naj-
pierw powietrze jest wyci¹gane do przed-
pokoju za poœrednictwem kratek transfe-
rowych lub otworów wyrównawczych, zlo-
kalizowanych nad drzwiami albo w dolnej
ich czêœci. Powinny mieæ powierzchniê co

najmniej 80 cm2. Nastêpnie z przedpokoju
jest wyci¹gane do ³azienki lub kuchni, za
poœrednictwem otworów w dolnych czê-
œciach drzwi lub przez szczelinê miêdzy
doln¹ krawêdzi¹ drzwi a pod³og¹. Tu po-
wierzchnia otworu powinna byæ nie mniej-
sza ni¿ 200 cm2. Z kuchni zaœ czy ³azienki
powietrze jest usuwane na zewn¹trz kana-
³em wyci¹gowym. Górna krawêdŸ otworu
wywiewnego w pomieszczeniu nie powin-
na znajdowaæ siê ni¿ej ni¿ 15 cm od stropu.
Gdy na drodze przep³ywu powietrza jest
wiêcej ni¿ dwoje drzwi, takie pomieszcze-
nie wymaga zastosowania oddzielnego ka-
na³u wentylacji wyci¹gowej.

Wentylacja mechaniczna
W wentylacji mechanicznej czynni-

kiem wywo³uj¹cym ruch powietrza
w przewodach wentylacyjnych jest wen-
tylator. W domach jednorodzinnych za-
stosowanie znalaz³y dwa rodzaje wentyla-
cji mechanicznej: wywiewna i nawiewno-
wywiewna. Systemy te mo¿emy jeszcze
dodatkowo podzieliæ na scentralizowane
i rozproszone.

Najprostszym rodzajem wentylacji
mechanicznej jest system wentylacji wy-
wiewnej rozproszonej. Powietrze dostaje
siê do pomieszczeñ za poœrednictwem mi-
kronawiewników, umieszczonych w sto-
larce budowlanej. Natomiast usuwane jest
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9 Nasady kominowe (fot. Darco)

8 Komin z wylotami górnymi

7 Komin z wylotami bocznymi

- Przep³yw powietrza w pomieszczeniach
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poprzez kuchniê, ³azienkê, WC. Zastoso-
wanie wentylatorów wyci¹gowych !,
umieszczanych na indywidualnych kana-
³ach wywiewnych, pozwoli³o usun¹æ naj-
wiêksz¹ wadê systemów wentylacji grawi-
tacyjnej, a mianowicie zanik jej funkcjo-
nowania w okresie letnim.

Rozwi¹zaniem alternatywnym jest
system wentylacji wywiewnej scentrali-
zowanej @. Musimy jednak mieæ na uwa-
dze, ¿e nie nale¿y ³¹czyæ funkcji obs³ugi-
wanych pomieszczeñ. Do poszczególnych
pionów wentylacyjnych do³¹czamy tylko
pomieszczenia o tym samym charakterze
(sanitarne, kuchenne). Nie wolno tych sa-
mych pionów, obs³uguj¹cych pomieszcze-
nia mieszkalne, wykorzystywaæ do usu-
wania powietrza z piwnic, pralni, suszar-
ni. Te ograniczenia powoduj¹, ¿e system
scentralizowanego wywiewu powietrza
ogranicza siê do obs³ugi salonu, pokojów
dziennych, sypialni i przedpokoju.
A kuchnia, ³azienka, WC itp. musz¹ byæ
obs³ugiwane przez oddzielne piony wen-

tylacyjne. System centralnego wywiewu
z tych pomieszczeñ poprawia i stabilizuje
w nich iloœæ wymian powietrza.

Bardzo powa¿n¹ wad¹ systemu s¹ du-
¿e straty ciep³a, zwi¹zane z koniecznoœci¹
ogrzewania powietrza zewnêtrznego, na-
p³ywaj¹cego przez nawiewniki. Je¿eli sys-
tem centralnego ogrzewania nie by³ pro-
jektowany do wspó³pracy z wentylacj¹
wyci¹gow¹, w okresie silnych mrozów na-
p³ywaj¹ce œwie¿e powietrze wych³odzi po-
mieszczenia. Centralne ogrzewanie zatem
bêdzie musia³o dostarczyæ wiêcej ciep³a,
a co za tym idzie – bêdzie zu¿ywa³o wiêcej
paliwa. Do zmniejszenia iloœci powietrza
przep³ywaj¹cego przez pomieszczenia
mo¿na wykorzystaæ mikronawiewniki re-
gulowane automatycznie lub z higrostata-
mi. Te drugie wpuszczaj¹ wiêcej powie-
trza œwie¿ego tylko wtedy, kiedy w po-
mieszczeniu wzroœnie wilgotnoœæ. �ró-
d³em wilgoci mo¿e byæ cz³owiek, k¹piel
w ³azience, suszenie prania.

Równie wa¿n¹ wad¹ systemów wyci¹-
gowych jest brak mo¿liwoœci usuwania
zanieczyszczeñ z powietrza nawiewanego.
To szczególnie istotne dla osób mieszkaj¹-
cych w wielkich aglomeracjach miej-
skich, a zw³aszcza dla alergików. Dodat-
kowo zim¹ dochodzi do wysuszania po-
wietrza w pomieszczeniach.

Jedynym sposobem na usuniêcie tych
wad jest wykonanie instalacji scentralizo-
wanego nawiewu powietrza. Oprócz wen-
tylatora stosujemy filtr usuwaj¹cy zanie-
czyszczenia z powietrza nawiewanego.
Gdy do³¹czymy nagrzewnicê powietrza
nawiewanego, instalacja centralnego
ogrzewania zostanie odci¹¿ona z koniecz-
noœci jego ogrzania. Dodatkow¹ zalet¹ za-
stosowania nagrzewnicy jest, ¿e reaguje

ona szybko na zmiany temperatury po-
wietrza zewnêtrznego, a w instalacji c.o.
czas reakcji mo¿e dochodziæ do kilkuna-
stu minut od momentu nap³yniêcia zim-
nego powietrza. Z kolei zastosowanie na-
wil¿acza parowego pozwala nie dopuœciæ
do zbytniego przesuszenia powietrza.

Jednak systemem najbardziej ko-
rzystnym jest scentralizowana wentylacja
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciep³a.
Temu rozwi¹zaniu jest poœwiêcony na-
stêpny artyku³.

Kana³y wentylacyjne
Do wentylacji mechanicznej wykorzy-

stuje siê kana³y wentylacyjne murowane,
blaszane, z tworzyw sztucznych i elastycz-
ne. Murowane stosuje siê w systemach wy-
wiewnych indywidualnych, gdzie kana³
wentylacji grawitacyjnej zosta³ wyposa¿ony
w wentylator w celu poprawy ci¹gu.

Pozosta³e kana³y s¹ wykorzystywane
z regu³y w systemach scentralizowanych.
W domach jednorodzinnych najpopular-
niejsze s¹ kana³y z tworzyw sztucz-
nych #. Prostota ich monta¿u pozwala na
samodzielne wykonanie instalacji. W ra-
mach systemu jednego producenta do-
stêpne s¹ zarówno przewody, jak i kszta³t-
ki, pozwalaj¹ce dowolnie modelowaæ
kszta³t i d³ugoœæ kana³ów, ale tak¿e kratki
nawiewne i wywiewne. Lecz ju¿ ³¹czenie

elementów ro¿nych producentów mo¿e
przysparzaæ trudnoœci, a czasami mo¿e
byæ wrêcz niewykonalne.

W przypadku instalacji wentylacji
mechanicznej, wykonywanych przez fir-
my, jako materia³ na kana³y wykorzystuje
siê blachê ocynkowan¹ $ i kana³y okr¹-
g³e, tzw. spiro %. Z kolei do ³¹czenia ka-
na³ów z nawiewnikami stosuje siê prze-
wody elastyczne z folii aluminiowej ^.
Czasami u¿ywa siê przewodów elastycz-
nych z izolacj¹ akustyczn¹. Wyt³umiaj¹
one ha³asy pochodz¹ce z instalacji.
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! Wentylatory wyci¹gowe (fot. Iglotech)

@ Scentralizowany system wywiewny (rys. wg Flop System)

# Kana³y z tworzyw sztucznych

(fot. Domus Ducting Polska)
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Akustyka
Przy wentylacji mechanicznej bardzo

wa¿nym parametrem charakteryzuj¹cym
system jest poziom wytwarzanego ha³asu.
To bardzo istotne zw³aszcza dla osób maj¹-
cych k³opoty ze snem. System wykonany
poprawnie nie powinien przenosiæ ha³asu
do pomieszczenia. �ród³em ha³asu w insta-
lacji mo¿e byæ zu¿yty lub z³ej jakoœci wen-
tylator, z³e œrednice kana³ów wentylacyj-
nych lub nawiewniki, przez które przep³y-
wa zbyt du¿a iloœæ powietrza. Wówczas in-
stalacja mo¿e emitowaæ dŸwiêki niekorzyst-
nie wp³ywaj¹ce na domowników: stukanie,
gwizdy, szumy. Zgodnie z przepisami urz¹-
dzenia wentylacji mechanicznej nie powin-

ny powodowaæ przekroczenia œredniego po-
ziomu dŸwiêku w pomieszczeniach:
� pokoje w dzieñ 35 dB (A), w nocy
25 dB (A);
� kuchnie i pomieszczenia sanitarne
w dzieñ 40 dB (A), w nocy 40 dB (A);
� pomieszczenia do pracy umys³owej
w dzieñ 30 dB (A).

Ha³as, wytwarzany przez system wenty-
lacyjny, mo¿e równie¿ dochodziæ do s¹sied-
niej dzia³ki. Z tego powodu zosta³ posta-
wiony wymóg, by maksymalny poziom
dŸwiêku w odleg³oœci 1 m od wentylatora
dachowego nie przekracza³ 65 dB (A).

Aby ha³as zlikwidowaæ lub zmniej-
szyæ, powinniœmy stosowaæ dobrej jako-
œci wentylatory i nie dopuszczaæ do prze-
kroczenia maksymalnych prêdkoœci
przep³ywu w kana³ach oraz nawiewni-
kach. W instalacji scentralizowanej mo-
¿emy za wentylatorem zamontowaæ do-
datkowo t³umik ha³asu, a na po³¹cze-
niach nawiewników z kana³ami przewo-
dy elastyczne izolowane akustycznie.
W przypadku kana³ów z blachy nale¿y
w miejscach mocowania zastosowaæ
amortyzatory, zapobiegaj¹ce przenosze-
niu drgañ przez ca³¹ instalacjê. Do sieci

$ Kana³y z blachy ocynkowanej

(fot. Z.P.U.H. Stefan ¯ok)

% Kana³y spiro (fot. Aspol)
^ Przewody elastyczne a – nieizolowane,

b – izolowane (fot. Alnor)
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przewodów wentylator nale¿y przy³¹czaæ
po³¹czeniem elastycznym.

Filtry
W systemach wentylacji mechanicznej

montuje siê filtry powietrza, s³u¿¹ce do
oczyszczania powietrza pobieranego z oto-
czenia. Jest ono zanieczyszczone w ró¿nym
stopniu. Zale¿y to od lokalizacji budynku
(patrz tab. 1). Na obszarach wiejskich o nie-
wielkim zanieczyszczeniu mo¿emy zrezy-
gnowaæ z dok³adnej filtracji powietrza. Jed-
nak na obszarach miejskich lub przemy-
s³owych zaleca siê stosowanie filtracji
wielostopniowej. Stopieñ pierwszy, w po-
staci filtrów o symbolu EU4, zabezpiecza
wymienniki ciep³a centrali przed osadza-
niem siê kurzu, natomiast stopieñ drugi –
EU9 – oczyszcza powietrze wystarczaj¹co
dla przeciêtnego cz³owieka. Jedynie w przy-
padku osób cierpi¹cych na alergie stosuje-
my filtry o klasie wy¿szej, np. EU12. Do
oczyszczania powietrza z zapachów u¿y-
wamy filtrów z wêglem aktywnym. Nie

mo¿emy zapominaæ
o wymianie wk³a-
dów. Ich zapchanie
powoduje zmniej-
szenie iloœci powie-
trza dostarczanego
do pomieszczenia,
jak równie¿ wzrost
zu¿ycia energii elek-
trycznej przez wen-
tylator.

Rodzaje filtrów:
Filtry z wêglem

aktywnym – s³u¿¹
do absorbowania
szkodliwych gazów
i pary wystêpuj¹-
cych w pomieszcze-
niu, mog¹cych byæ

Ÿród³em uczulenia. Dzia³anie wêgla aktyw-
nego polega na adsorpcji (wi¹zaniu) szko-
dliwych substancji w porach filtra. Materia-
³em wyjœciowym do produkcji wêgla aktyw-
nego jest wêgiel kamienny. Przetwarza siê
go tak, aby powsta³a bry³a z wieloma pora-
mi o rozbudowanej powierzchni. Na niej
bêd¹ siê osadza³y cz¹steczki szkodliwych
substancji. Jak du¿a jest powierzchnia po-
rów w wêglu aktywnym, najlepiej obrazuje
przyk³ad: 1 gram wêgla, o objêtoœci oko³o
2 cm3, ma powierzchniê wewnêtrzn¹ wiel-
koœci 900-1200 m2.

Filtry w³ókninowe – najpopularniej-
sze; jako materia³ filtracyjny wykorzystu-
je siê w³ókna szk³a, plastiku, tworzyw na-
turalnych, metali itd. W³ókna grube wy-
korzystuje siê w filtrach zgrubnych i do-
k³adnych, drobne – w filtrach bardzo do-
k³adnych i zawiesinowych (HEPA,
ULPA). Przy zastosowaniu w³ókien z nie-
których materia³ów filtry mo¿na myæ wo-
d¹, co obni¿a koszty korzystania z nich.

Filtry elektrostatyczne – dzia³aj¹ na
zasadzie ³adunków elektrostatycznych.
Wychwytuj¹ cz¹stki wiêksze, np. py³ki
czy zarodniki pleœni.

Filtry fotokatalityczne – na skutek
dzia³ania œwiat³a z lampy UV na tlenek
tytanu tworzy siê w nich nadtlenek wodo-
ru (H2O2), powstaj¹ te¿ rodniki wodoro-
tlenowe (OH). Te dwie substancje maj¹
silne w³aœciwoœci utleniaj¹ce. Dzia³aj¹c
wspólnie mog¹ substancje, wydzielaj¹ce
nieprzyjemne zapachy, roz³o¿yæ na bezza-
pachowy dwutlenek wêgla i wodê. Silne
utleniacze usuwaj¹ równie¿ bakterie,
pleœñ i unieszkodliwiaj¹ wirusy.               �
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dB (A) – jest to skrót od jednostki
ha³asu decybel w paœmie czêstotliwoœci
akustycznych od 20 Hz do 20 kHz, s³y-
szanych przez ucho ludzkie.

Lokalizacja budynku Stê¿enie py³u (mg/m3)
wieœ ok. 0,02
przedmieœcia 0,05-0,5
miasto 1,0-1,5
okrêg przemys³owy 0,5-5,0

Tab. 1. Iloœæ zanieczyszczeñ py³owych
w zale¿noœci od lokalizacji budynku

Firmy:
AERECO (nawiewniki okienne)

(22) 632 79 34 www.aereco.com.pl
ALNOR – Systemy Wentylacji

(22) 851 15 00 www.alnor.com.pl
ARWEX

(52) 379 70 78 www.arwex.com.pl
ASPOL-FV

(42) 654 91 69 www.aspol.com.pl
ATC POLAND

(22) 720 56 14 www.airtradecentre.com
BH-RES

(17) 864 13 13 www.bh-res.pl
BREVIS (nawiewniki Ventair)

(12) 425 31 64 www.brevis.com.pl
BURSA

(58) 622 14 44 www.bursa.pl
DARCO (nasada kominowa Turbowent)

(14) 680 90 90 www.darco.com.pl
DOSPEL

(34) 365 98 43 www.dospel.com
DOMUS DUCTING POLSKA

(61) 832 45 30 www.domus.com.pl
FLOP SYSTEM

(71) 325 14 20 www.flopsystem.pl
HARDI

(71) 310 14 84 www.hardi.com.pl
IGLOTECH

(55) 279 33 43 www.iglotech.com.pl
ISTPOL

(22) 663 48 15 www.istpol.pl
LINDAB

(22) 751 88 90 www.lindab.pl
KLIMAWENT

(58) 629 64 80 www.klimawent.com.pl
KOSS

(22) 729 84 14 www.koss.pl
MARLEY POLSKA

(22) 843 21 31 www.marley.com.pl
MASA THERM POLSKA

(22) 863 30 94 www.masatherm.pl
POL-STOWEST

(71) 376 64 82 www.pol-stowest.com.pl
PRO-VENT (systemy wentylacyjne)

(77) 441 12 56 www.pro-vent.com.pl
ROSENBERG KLIMA POLSKA

(22) 720 67 73 www.rosenberg.com.pl
SOWA

(42) 611 20 81 www.jaspi.pl
UNIWERSAL

(32) 757 28 51 www.uniwersal.com.pl
WENT-DOM

(22) 840 46 74 www.went-dom.pl
VENTURE INDUSTRIES

(22) 751 95 50 www.venture.pl
Z.P.U.H. Stefan ¯ok

(95) 724 07 56

Co, za ile:
Podstawowe elementy systemu wentylacyjnego:
– centrala wentylacyjna (rekuperator) 3000-6000 z³;
przewody wentylacyjne z PVC (cena za m.b.): 
– elastyczne 12-50 z³;
– kana³ p³aski 110 10-18 z³;
– kana³ p³aski 150 od 30 z³;
– kratka wentylacyjna z siatk¹ 10-17 z³/szt.
– kratka wentylacyjna z ramk¹

monta¿ow¹ i ¿aluzj¹ 32-40 z³/szt.;
– wentylator kana³owy 60-80 z³/szt.;
– wentylator œcienno-sufitowy 60-290 z³/szt.
– nawiewnik okienny higrosterowalny

z mo¿liwoœci¹ przymkniêcia 140-160 z³/szt.;
– kratka wywiewna higrosterowalna ok. 200 z³.
Podane ceny s¹ cenami brutto.Orientacyjny koszt insta-
lacji wentylacyjnej z rekuperatorem w domu o po-
wierzchni 150 m2 – 10 000 z³, w tym robocizna 3500 z³.

Info Rynek
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