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wie e powietrze
Bez jedzenia cz owiek 

mo e prze y  trzy 

tygodnie. Bez wody 

– trzy dni. A bez 

powietrza – wiadomo... 

Mo e wi c warto 

po wi ci  wi cej uwagi 

temu, czym w nowym 

domu b dziemy 

oddycha  i ile b dzie 

to nas kosztowa o?

ROK DOMU ENERGOOSZCZ DNEGO

podWentylacja

Maciej Kosowski

kontrol
Budujemy dom, oczywi cie nowoczesny i energooszcz dny: kosztowny system grzew-

czy, solidna izolacja cian i dachu, szczelne okna… Wszystko po to, aby maksymalnie 

obni y  koszty ogrzewania, ale… w tym nowoczesnym domu cz sto brakuje skutecznej 

i oszcz dnej wentylacji.

W Polsce wci  jeszcze bardzo niewielu inwestorów zdaje sobie spraw , e dobry sys-

tem wentylacyjny jest niezb dnym elementem domu zbudowanego nowoczesnymi tech-

nikami. Zaczynamy y  w domach przypominaj cych torby foliowe, w których wymiana 

powietrza – któr  dawniej zapewnia y niedoskona o ci tradycyjnego budowania – prze-

staje by  mo liwa. 
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Wentylacja

Systemy wentylacyjne
Kto buduje lub modernizuje dom, ma do wy-

boru ró ne rozwi zania wentylacji. Oto co 

nale y wiedzie  o ich funkcjonowaniu. 

Wentylacja naturalna, czyli grawita-

cyjna. Najpopularniejszy, tradycyjny spo-

sób usuwania z domu zu ytego powietrza. 

W domu o szczelnych cianach i oknach 

praktycznie nie dzia a. Zdarza si  nawet, 

e zamiast usuwa  powietrze na zewn trz, 

cz sto staje si ród em intensywnego na-

wiewu zimnego powietrza, niekiedy te  – 

zanieczyszczonego spalinami lub dymem. 

U ytkownicy takiej wentylacji cz sto sami 

zaklejaj  kratki grawitacyjne, gdy zauwa-

, e dzia aj c „wstecz”, wentylacja powo-

duje wych odzenie pomieszcze . Sposobem 

na popraw  dzia ania  wentylacji grawita-

cyjnej s  nawiewniki montowane w oknach 

lub zakup okien z funkcj  roszczelniania 

(cho  samo rozszczelnienie nie jest wystar-

czaj ce). 

Niestety latem wentylacja grawitacyjna si

nie sprawdza, bo motorem jej dzia ania jest 

ró nica temperatury powietrza wewn trz 

i na zewn trz domu, która to ró nica latem 

zanika. Zim  natomiast przez nawiewni-

ki w oknach wywiewa z domu ciep e powie-

trze, za ogrzanie którego przecie  p acimy.

Wentylacja mechaniczna. W przeciwie -

stwie do tradycyjnej – zapewnia  sta y prze-

p yw odpowiedniej ilo ci powietrza. Do 

wyboru mamy trzy rodzaje wentylacji me-

chanicznej:

1) nawiewna – wie e powietrze z ze-

wn trz nawiewane jest do wn trza przez 

wentylatory, a jego nadmiar uchodzi przez 

szczeliny w budynku (np. istniej ce ka-

na y wentylacyjne lub otwory okienne). 

Zwi kszaj c ilo wie ego powietrza, sys-

tem ten powoduje znaczne wych odzenie 

wn trz w ch odnych porach roku. Zalecany 

jest zatem jedynie do budynków z „nadpro-

dukcj ” ciep a, które wymaga usuni cia na 

zewn trz, na przyk ad w nowoczesnych 

kurnikach czy innych budynkach inwen-

tarskich. Trudno wi c nazwa  go energo-

oszcz dnym w przypadku zastosowania 

w domu jednorodzinnym. 

2) wywiewna – zu yte powietrze usuwa 

na zewn trz za pomoc  wentylatorów za-

montowanych np. w azienkach lub jedne-

go wentylatora centralnego. Odmian  sys-

temu wywiewnego jest tzw. wentylacja 

hybrydowa, polegaj ca – w du ym uprosz-

czeniu – na poprawianiu dzia ania wy-

wiewu powietrza wentylatorami – zamon-

towanymi np. na szczytach przewodów 

kominowych. Aby systemy takie dzia a y

skutecznie, niezb dne jest pozostawienie 

odpowiedniej wielko ci otworów nawiew-

W domu o powierzchni ok. 160 m2, w któ-

rym zaprojektowano trzy kominy i jest wen-

tylacja grawitacyjna, czna powierzchnia 

wszystkich otworów wywiewnych mo e

wynosi  nawet 1 m2! Wyobra my sobie, 

e wszystkie kominy czy kratki domowej 

wentylacji grawitacyjnej czymy w jedn

wielk  kratk  wywiewn  i umieszczamy 

w suficie po rodku salonu. Przez wszystkie 

ch odne dni, kiedy kosztem sporych nak a-

dów  ogrzewamy dom, wentylacja wydmu-

chuje nam ciep e powietrze przez otwór 

wielko ci blatu sporego sto u! I zgodnie 

z przepisami nie wolno tego otworu  ni-

czym zatka . To dlatego w a nie o tyle 

dro sza okazuje si  ta tania wentylacja gra-

witacyjna od nowoczesnej wentylacji na-

wiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep a.

Grawitacyjna 
do lamusa!

System hybrydowy. Powietrze dostarczane jest do pomieszcze  „czystych” (pokoi) przez 

higrosterowane nawiewniki i usuwane z pomieszcze  „brudnych” (kuchnia, azienka, WC) przez 

higrosterowane kratki wywiewne 

1 – nawiewniki higrosterowane 

2 – higrosterowane kratki wywiewne

3 – przewody wentylacyjne 

4 – nasada wentylacyjna

ry
s
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W szczelnym domu nawet 

je li we wszystkich kana-

ach wyci gowych zamon-

towane b d  wentylatory,  

wentylacja b dzie niesku-

teczna, je li wie e powie-

trze nie b dzie nap ywa

w dostatecznej ilo ci

”

”

fo
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  Nawiewnik higrosterowany. Sterowany ró nic

ci nienia – przymyka si  samoczynnie, gdy ró nica 

ta ro nie – przez co ogranicza nadmierny przep yw 

powietrza
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  Niskoci nieniowa na-

sada wentylacyjna stoso-

wana w wentylacji hybry-

dowej. Gdy podci nienie 

uzyskane w sposób gra-

witacyjny jest zbyt ma e,

aby skutecznie usuwa

powietrze z pomieszcze

– uk ad steruj cy auto-

matycznie w cza nisko-

ci nieniow  nasad  wen-

tylacyjn



ROK DOMU ENERGOOSZCZ DNEGO

76

nych w oknach lub cianach (np. przez za-

montowanie nawiewników), tak samo jak 

to si  powinno robi  w domach z wentyla-

cj  grawitacyjn . Brak otworów nawiew-

nych spowodowa by  wywo anie podci-

nienia we wn trzach: powietrze sta oby, 

mimo „mielenia go” przez pracuj ce wen-

tylatory. Wentylacj  hybrydow  traktuje si

cz sto jako  sposób na nieskuteczno  ist-

niej cej wentylacji grawitacyjnej – przez  

wymuszenie ruchu powietrza w kana ach 

wentylacyjnych. 

3) nawiewno-wywiewna – to system, 

w którym powietrze jest nawiewane i usu-

wane kana ami wentylacyjnymi przez wen-

tylatory umieszczone w centrali wentylacyj-

nej. Taki system zapewnia pe n  kontrol

nad ilo ci wie ego powietrza w budynku. 

Jego odmian  jest wentylacja z odzyskiem 

ciep a, czyli system wyposa ony w centra-

l  wentylacyjn  nawiewno-wywiewn  z 

wymiennikiem ciep a. Dzi ki centrali wen-

tylacyjnej, znanej pod nazw rekuperato-

ra, mo liwe jest odzyskiwanie ciep a z po-

wietrza usuwanego z budynku i ogrzewanie 

tym ciep em powietrza wie ego.

System wentylacji z odzyskiem ciep a

sk ada si  z:

czerpni i wyrzutni powietrza, którymi 

powietrze wp ywa do kana ów i z nich wy-

p ywa;

kana ów wentylacyjnych, zako czonych 

nawiewnikami i kratkami wyci gowymi, 

 i najwa niejszego elementu, czyli reku-

peratora, w którym nast puje odzysk ciep a

– powietrze nap ywaj ce zostaje zim  pod-

grzane, a latem och odzone

W wentylacji z odzyskiem ciep a nie-

potrzebne s  kominy. Mimo stosunkowo 

wysokich kosztów instalacji warto zain-

westowa  w tego typu rozwi zanie: w po-

równaniu z takim samym budynkiem wy-

posa onym w wentylacj  grawitacyjn

rednia oszcz dno  na kosztach ogrzewa-

nia domu o powierzchni ok. 160 m2 mo e

wynie  3–4 tys. z  rocznie (patrz ramka 

Grawitacyjna do lamusa!). W najnowocze-

niejszych systemach tego typu temperatu-

ra powietrza nawiewanego niemal nie ró ni 

si  (1°C) od temperatury powietrza usuwa-

nego z bu-dynku.

Jak przygotowa  dom
do rekuperacji
Decyzj  o wyborze takiej wentylacji najlepiej 

podj  ju  na etapie projektowania budynku. 

Wi kszo  projektantów proponuje swoim 

klientom wentylacj  w wariancie standardo-

wym – a wi c grawitacyjn . W systemach 

Tak wygl da przep yw powietrza w domu z wentylacj  grawitacyjn

Wentylacja mecha-

niczna w dwupi -

trowym domu 

jednorodzinnym

nawiew powietrza

nawiew powietrza

kuchnia

kuchnia

nieszczelno ci

nieszczelno ci

azienka

azienka

wentylator cienny

nawiew powietrza

sypialnia

przedpokój

nieszczelno ci

WC

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciep a

wentylator powietrza usuwanego filtr powietrza usuwanego

wywiew 

powietrza 

zanieczyszczonego

powietrze
wie e

ogrzane

powietrze
wie e

zewn trzne

powietrze
usuwane
och odzone

powietrze
usuwane

nawiew 

powietrza 

wie ego

filtr powietrza nawiewanego wentylator powietrza nawiewanego

3-4 tys. z
rocznie

mo na zaoszcz dzi  na kosztach ogrzewania 

– wyposa aj c dom w wentylacj

nawiewno-wywiewn  z rekuperatorem
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wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicz-

nej wywiewnej niezb dne s  kominy wen-

tylacyjne, najcz ciej murowane lub ze sta-

li nierdzewnej. Skoro zdecydowali my si

na wentylacj  z odzyskiem ciep a, kominy 

nie b d  potrzebne. Je li w domu zaplanowa-

ne by y dwa takie kominy, zaoszcz dzimy na 

tym dwa razy po 4–10 tys. z , bo tyle kosztu-

je wymurowanie komina i obróbki dekarskie 

(materia y + praca wykonawcy). Nast pnie 

uradzimy z projektantem, e ze wzgl du na 

nasz  decyzj  co do systemu wentylacyjnego 

w domu wystarcz  okna bez mikrowentyla-

cji (ta sze!) oraz o 20% ta szy system grzew-

czy, bo do domu z rekuperatorem wystarczy 

mniejszy kocio  i mniejsze grzejniki.

Koszt wykonania dobrej klasy systemu 

wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekupe-

ratorem w domu o powierzchni ok. 160 m2

wynosi 20–30 tys. z . Kiedy projektant spo-

rz dzi kosztorys uwzgl dniaj cy wszystkie 

oszcz dno ci na oknach i systemie grzew-

czym, oka e si , e wentylacja grawitacyjna 

nie jest wcale najta sza – cho  powszechne 

jest takie przekonanie!

Fachowy projekt i monta
Najlepszy rekuperator zamontowany w le

wykonanej instalacji wentylacyjnej nie b -

dzie dobrze dzia a . Na naszym rynku nie-

wiele jest firm, które maj  wystarczaj -

ce do wiadczenie w wykonywaniu takich 

instalacji, wi c wi kszo  instalatorów, 

zw aszcza tych, podejmuj cych si  ka dego 

zadania, uczy si  na b dach pope nianych 

u swoich klientów. Szanuj cy si  instala-

tor powinien przed rozpocz ciem monta u

przedstawi  projekt instalacji zawieraj cy 

wszelkie obliczenia umo liwiaj ce w a ci-

wy dobór rekuperatora oraz poszczególnych 

elementów instalacji wentylacyjnej (czerpni 

i wyrzutni powietrza, kana ów wentylacyj-

nych z nawiewnikami i kratkami wyci go-

wymi oraz rekuperatora).

 Warunkiem w a ciwego, bezg o nego 

funkcjonowania wentylacji z odzyskiem cie-

p a s  mi dzy innymi: 

 odpowiedni dobór rednic przewodów 

wentylacyjnych i przepustnic regulacyj-

nych,

 uwzgl dnienie obliczenia oporów instala-

cji (na tej podstawie dobiera si  rekuperator 

o odpowiednich parametrach), 

50%
o tyle mo e spa  zapotrzebowanie na ciep o

w domu z dobrze wykonan

wentylacj  z rekuperatorem

Nazywana rekuperatorem centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciep a to – w du-

ym uproszczeniu – urz dzenie sk adaj ce si  z wymiennika ciep a oraz dwóch wentylatorów 

– nawiewnego i wywiewnego. wie e, zimne powietrze zasysane z zewn trz przechodzi przez 

wymiennik ciep a, ogrzewaj c si  od takiej samej ilo ci zu ytego powietrza usuwanego z wn -

trza budynku na zewn trz, równie  przep ywaj cego przez ten wymiennik. Przep ywy s  prawie 

bezg o ne i odbywaj  si  samoczynnie – bez konieczno ci ingerencji mieszka ców domu.

Rekuperator – co to jest?

Rekuperator przeciwpr dowy w pomieszczeniu gospodar-

czym, zamontowany we wn ce obok odkurzacza centralnego

fo
t.
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Dobrze dobrane rednice kana ów wentylacyjnych 

gwarantuj  cich  i efektywn  prac
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  Nawiewnik wentylacyjny   Kratki wentylacyjne
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Otó  okazuje si , e w nowoczesnym domu energooszcz dnym straty ciep a na wentyla-

cji mog  wynosi  nawet 60–80% ca kowitych strat ciep a budynku. Odzyskuj c oko o 90% 

ciep a z powietrza usuwanego na zewn trz, znacznie zmniejszamy zapotrzebowanie energe-

tyczne budynku – a zatem do jego ogrzewania wystarczy mniejszy kocio .

Ciekawe, e jeszcze niedawno domy budowane metodami tradycyjnymi i bez obecnie wy-

maganego ocieplenia traci y znacznie wi cej ciep a przez ciany czy dach ni  przez wenty-

lacj : te ostatnie straty jeszcze kilka lat temu szacowano na ok. 20%. Jak wida , znaczenie 

wentylacji dla kosztów eksploatacji budynku znacznie wzros o.

A oto, jakie jeszcze zmiany w naszym przysz ym domu powinien wprowadzi  projektant 

instalacji:

zaplanowa  trasy kana ów wentylacyjnych o rednicy 100–250 mm: mo na je umie ci  w sufi-

tach podwieszanych, na poddaszu, w ciankach kolankowych lub odpowiednich szachtach, 

doprowadzi  do ka dego z pomieszcze  budynku co najmniej jeden przewód wentylacyjny,

rozmie ci  kana y wentylacyjne tak, by powietrze wywiewane by o z azienek, toalety i kuch-

ni, a nawiewane do sypialni, pokoi dziennych, salonu i gabinetu, 

zapewni  swobodn  wymian  powietrza pomi dzy pomieszczeniami, a wi c zaznaczy

w opisie projektu, e drzwi powinny mie  odpowiednie podci cia  lub otwory wentylacyjne.

Dlaczego w domu z rekuperatorem 
wystarczy mniejszy kocio  c.o.?

Do wykonywania instalacji wentylacyjnych stosuje si  u nas przewody elastyczne, cz -

sto w wersji nieizolowanej. Cho  ich jako  jest zazwyczaj niska, instalatorzy ch tnie je 

wykorzystuj , bo s  tanie i atwe w transporcie, jako e pakowane w niewielkie kartony 

w wersji sprasowanej. Tanie przewody umo liwiaj  instalatorom wykonywanie instalacji 

w atrakcyjnej cenie – wynikaj ce z tego ró nice w ofertach firm mog  si ga  kilkunastu 

tysi cy z otych. Inwestorzy ch tnie przystaj  na wersje ta sze, nie wiedz c, e instala-

cja wentylacyjna z marnych jako ciowo przewodów mo e wymaga  wymiany ju  po kil-

ku latach. 

Po kilku latach funkcjono-

wania instalacj  powinno si

oczy ci . Je li jest wykonana z przewodów, które „roz a  si  w r -

kach”, nie b dzie to mo liwe. Kiedy strac  szczelno , spowoduje 

to nieprawid owe funkcjonowanie instalacji.

Dobrej jako ci przewody nie powinny by  wykonane z plastiku 

czy z prasowanej folii aluminiowej. D ug ywotno  instalacji za-

pewni  np. przewody stalowe zwijane (tzw. typ SPIRALO), wyposa-

one w odpowiednie z czki, uszczelnienia oraz system mocowania 

ich do cian, pod óg czy sufitów. Przewody tego typu umo liwiaj

poprawn  prac  instalacji nawet po 30 latach od jej wykonania.

Uwaga na kiepskie przewody

Je li tak wygl -

daj ca instalacja 

ha asuje lub za-

miast oczekiwa-

nej oszcz dno ci

energii przynosi 

znaczne straty, nie 

powinno to budzi

zdziwienia

fo
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  Centrala z wymiennikiem krzy owym
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Ze wzgl du na mo liwo  przedostania si

spalin do pomieszcze  mieszkalnych gara  nie 

mo e by  pod czony do domowej wentylacji 

nawiewno-wywiewnej, musi mie  oddzielon

wentylacj
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 zastosowanie odpowiednich przewodów 

(obecnie nie stosuje si  ju  rur harmonijko-

wych, lecz g adkie, przez które powietrze 

przesuwa si  prawie bez szumów),

 staranne ocieplenie kana ów przechodz -

cych przez pomieszczenia nieogrzewane 

(piwnica, poddasze),

 wybranie centrali z p ynn  lub wielostop-

niow  regulacj  pr dko ci wentylatora, im 

wi ksze mo liwo ci regulacji, tym wi ksze 

oszcz dno ci energii, 

 wyposa enie centrali w system kontro-

li zabrudzenia filtra, który poinformuje, gdy 

trzeba b dzie go oczy ci . Zatkany filtr to 

wi ksze opory przep ywu powietrza i wy -

sze koszty zu ycia pr du,

 nale yta konserwacja instalacji, 

polegaj ca na wymianie (co jaki  czas) 

filtrów i czyszczeniu kana ów wentylacyj-

nych. 
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