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Wentylacja to wymiana 

powietrza zu ytego na 

wie e. Za „zu yte” uwa a

si  powietrze zawieraj ce 

zbyt du o wilgoci albo 

dwutlenku i tlenku w gla, 

a tak e nieprzyjemnie 

pachn ce czy zanieczysz-

czone kurzem lub dymem 

papierosowym. 

Zapewni wie e
powietrze

Wentylacja
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Wymiana zu ytego powietrza w domu jest nie-

zb dna nie tylko ze wzgl du na zdrowie i sa-

mopoczucie mieszka ców, ale te  i kondycj

samego budynku. Tam, gdzie wentylacja jest 

niesprawna, dochodzi do trwa ego zawilgoce-

nia elementów budynku, a w nast pstwie tego 

– do rozwoju grzybów i mikroorganizmów: szko-

dliwych dla zdrowia i niszcz cych materia y

budowlane. 

Wymiana powietrza
W a ciwa intensywno  wymiany powietrza 

w budynku – cho  bywa przedmiotem sporów 

w ród specjalistów – musi odpowiada  wyma-

ganiom przepisów budowlanych. Wymagania 

te nale y traktowa  jako minimalne: instala-

cja wentylacyjna powinna by  tak zaprojek-

towana, by okresowo, gdy mamy np. licznych 

go ci, da o si  zwi kszy  intensywno  wy-

miany powietrza. 

Zgodnie z przepisami. Wentylacja powin-

na zapewnia :

 usuwanie zu ytego powietrza z kuchni, 

azienek, toalet oraz pomieszcze  bez okien 

(garderoba, spi arnia), 

 nawiew wie ego powietrza do pozosta ych 

pomieszcze ,

 swobodny przep yw powietrza wewn trz 

budynku – pomi dzy pomieszczeniami, do 

których trafia powietrze z zewn trz, a po-

mieszczeniami, z których jest usuwane (naj-

cz ciej osi ga si  to, pozostawiaj c szczelin

pomi dzy doln  kraw dzi  drzwi i pod og

albo wybieraj c drzwi z otworami w dolnej 

cz ci). 

Intensywno  wentylacji jest w przepisach 

okre lana w m3 na godzin  wymienianego 

powietrza, i zale nie od pomieszczenia po-

winna wynosi

 w kuchni z kuchenk :

– gazow  – 70 m3/h,

– elektryczn  – 50 m3/h, 

 w azience – 50 m3/h, 

 w oddzielnym WC – 30 m3/h, 

 w pomieszczeniach pomocniczych bez okna 

(garderoba, spi arnia itp.) – 15 m3,

 w pokojach mieszkalnych, które oddzielaj

od kuchni lub azienki wi cej ni  dwie pary 

drzwi (albo znajduj  si  na innej kondygna-

cji) – 30 m3/h.

W kuchniach i azienkach zaleca si  mon-

towanie urz dze  (wentylatorów wyci go-

wych), umo liwiaj cych okresowe zwi ksze-

nie intensywno ci wentylacji co najmniej do 

120 m3/h. 

W godzinach nocnych dopuszcza si  zmniej-

szenie intensywno ci wentylacji, jednak nie 

wi cej ni  o 40%.

Sumuj c okre lone w przepisach warto ci, 

w typowym domu jednorodzinnym otrzyma-

my minimaln  wymian  powietrza na pozio-

mie 200 m3/h. 

Stosownie do kubatury budynku. W przy-

bli eniu w a ciw  intensywno  wentylacji 

mo na wyznaczy , przyjmuj c, e wymiana 

powietrza powinna odpowiada  0,5–1 kuba-
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tury pomieszcze  na godzin . W domu jed-

norodzinnym o powierzchni 150 m2 oznacza 

to wymian  w granicach od 200 do 400 m3/h. 

Dolna granica wymiany jest wi c zbie na z mi-

nimum okre lonym w przepisach. 

W przeliczeniu na osob . Zapotrzebowanie na 

wie e powietrze w przeliczeniu na osob  warto 

okre li , je li liczymy maksymaln  wydajno

wentylacji potrzebn , gdy przyjmujemy wielu 

go ci, ewentualnie je eli mamy bardzo liczn

rodzin  i na osob  przypada niewielka cz

kubatury domu. Takie obliczenia warto te  wy-

kona  dla niektórych pomieszcze , np. salonu 

lub jadalni, w których równocze nie mo e prze-

bywa  wiele osób. Mo e si  zdarzy , e w skali 

ca ego domu wymiana powietrza b dzie wystar-

czaj ca, a jednak zbyt ma a w jadalni, gdy wszy-

scy zasi d  do rodzinnego obiadu. Minimum to 

20–30 m3 powietrza na osob  w ci gu godziny. 

Szczególne wymogi dotycz  pomieszcze  o nie-

otwieranych oknach oraz klimatyzowanych. 

Wówczas za minimaln  ilo  wymienianego 

powietrza uznaje si  30 m3/osob .

Zwi kszona wymiana powietrza jest ko-

nieczna w domu, w którym pali si  papiero-

sy: ka dy wypalony papieros wymaga powi k-

szenia wymiany powietrza o 10–15 m3/h. Je li 

wi c przebywaj ce w pomieszczeniach osoby 

pal , to intensywno  wentylacji zwi ksza si

co najmniej do warto ci 50 m3/osob .

Nie nale y zbytnio ogranicza  wymiany 

powietrza, kieruj c si  wy cznie liczb  osób 

przebywaj cych w budynku. W du ych obiek-

tach, w których parametry instalacji wentyla-

cyjnej wyznacza si  w a nie na tej podstawie, 

zwykle dba si  o spe nienie tak e warunku, by 

wymiana powietrza w ci gu godziny nie by a

mniejsza ni   kubatura pomieszczenia. 

Rodzaje 
wentylacji
Grawitacyjna

Najpopularniejszy ro-

dzaj wentylacji, wy-

magaj cy budowy 

pionowych kana-

ów wentylacyjnych. 

Funkcjonuje dzi ki 

zjawisku konwekcji, 

czyli ruchowi powie-

trza wywo anemu ró nic  jego g sto ci i ci nie-

nia: powietrze  pochodz ce z wn trza domu 

jest zwykle cieplejsze i przez to l ejsze ni  po-

wietrze na zewn trz, dlatego p ynie przewoda-

mi ku górze, a na jego miejsce nap ywa ci sze 

– ch odniejsze. W kana ach wentylacyjnych po-
REKLAMA

Uwaga na b dy

Wykonanie instalacji bez projektu lub niegod-

nie z projektem. B d ten pope niaj  cz sto in-

westorzy, którzy w trakcie budowy postanawiaj

zmieni  przewidzian  w projekcie wentylacj

grawitacyjn  na mechaniczn . Je li zamiast 

zwróci  si  z tym do fachowca, sami dobior

elementy takiej instalacji, mo e ona potem oka-

za  si  niewydolna i nie 

da si  jej nale ycie wyre-

gulowa : w niektórych 

pomieszczeniach b d

np. odczuwane przeci gi, 

a w innych wymiana po-

wietrza b dzie bardzo 

s aba.

W fachowo wykonanym 

projekcie precyzyjnie 

okre la si  parametry in-

stalacji:  charakterystyk

kana ów, wentylatorów, 

wymiennika oraz prze-

p yw powietrza w po-

szczególnych pomiesz-

czeniach. W umowie za-

 Prostok tne ka-

na y wentylacyjne. 

Rodzaj, wymiary 

i sposób prowadze-

nia kana ów powi-

nien by  opisany 

w projekcie

fo
t. 
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Uwaga na b dy

wartej z wykonawc  powinno by  jasno po-

wiedziane, e zobowi zuje si  on zrealizowa

ten konkretny projekt i z tego powinno si  go 

rozliczy .

Niedostateczna wydajno  wentylacji. 

Zaprojektowanie niezawodnie dzia aj cej wen-

tylacji grawitacyjnej jest bardzo trudne ze 

wzgl du na zmienno  warunków jej pracy. 

Jednak i wentylacja mechaniczna mo e oka-

za  si  niewydolna, je li np. maksymalna 

wydajno  centrali jest równa  minimalnej 

wymaganej wymianie powietrza. Zdarza si

to, gdy wykonawca dobiera elementy instala-

cji bez fachowego projektu, a wi c bez 

uwzgl dnienia  oporów przep ywu powodo-

wanych przez kana y, kszta tki itp. Opory te 

powoduj  nieraz znaczny spadek wy-

dajno ci centrali, dlatego powinny 

by  uwzgl dnione w obliczeniach. 

Przyczyn  niewydolno ci wentylacji 

mo e by  te  prze czanie jej na prac

na niskim biegu: zmniejszanie w ten 

sposób pr dko ci obrotowej wentyla-

torów powoduje bardzo znaczny spa-

dek spr u, a wi c zdolno ci do poko-

nywania oporów przep ywu, wskutek 

czego do oddalonych od centrali po-

mieszcze  mo e dociera  zbyt ma o

wie ego powietrza.

Brak kana u wywiewnego w pomieszczeniu 

bez okien. Najcz ciej dotyczy to takich po-

mieszcze  jak garderoba lub spi arnia. Nawiew 

powietrza powinny zapewnia  tam kratki lub 

otwory, np. w dolnej cz ci drzwi, a wywiew 

– kana  wentylacyjny. Brak wymiany powietrza 

tam, gdzie przechowuje si  produkty ywno cio-

we, sprzyja ich psuciu si , a w garderobie mo e

powodowa  odczuwalny po wej ciu zaduch, 

a tak e przykry zapach 

ubra .

Wymiana okien na 

szczelne – bez nawiew-

ników. Cz sty b d po-

pe niany podczas moder-

nizacji starych domów 

z wentylacj  grawitacyjn .

W starych, nieszczelnych 

oknach nawiewniki nie

wstaje tzw. ci g, który wysysa z domu zanie-

czyszczone powietrze.

Do tego, by w miejsce usuwanego powietrza 

wewn trznego nap ywa o wie e powietrze 

z zewn trz, wystarcza y kiedy  nieszczelno ci 

okien i drzwi. Obecnie – ze wzgl du na to, e

stosuje si  okna szczelne – w domach z wen-

tylacj  grawitacyjn  niezb dne s  nawiewni-

ki w oknach lub w cianach. 

Wentylacja grawitacyjna jest stosunko-

wo tania inwestycyjnie (na etapie budowy). 

Przytaczany przez jej przeciwników argument, 

e wybudowanie kominów z kana ami wen-

tylacyjnymi jest kosztowne i k opotliwe, jest 

w znacznej mie-

rze przesadzony. 

Kana y wentyla-

cyjne s  dzi  bu-

dowane nie tak 

jak dawniej z ce-

gie , lecz z goto-

wych kszta -

tek. Ponadto do 

wentylacji nie s

wcale potrzebne 

klasyczne, ci -

kie kominy opar-

te na w asnym 

fundamencie. Zamiast tego mo na zastoso-

wa  rury z blachy (g adkie typu spiro) lub z two-

rzyw sztucznych, ocieplone we n  mineraln

i os oni te p ytami gipsowo-k. 

Wentylacja grawitacyjna jest jednak do

k opotliwa i kosztowna w eksploatacji. Bardzo 

trudno sterowa  jej dzia aniem, a wraz z usu-

wanym powietrzem z domu ucieka bardzo 

du o ciep a. 

Jednak cho  pracuje nierównomiernie, wen-

tylacja grawitacyjna jest bezawaryjna, bo nie 

wymaga zasilania energi  elektryczn . Dlatego 

te  przepisy wymagaj  takiej w a nie wenty-

lacji tam, gdzie najwa niejsze jest bezpiecze -

stwo, np. w kot owniach z kot ami o otwartej 

komorze spalania. Kominiarze zalecaj  te  jej 

wykonanie w miejscach, w których mo e doj

do wycieku gazu z instalacji (w kuchniach i a-

zienkach z ogrzewaczem gazowym).

Namiastk  sprawnie funkcjonuj cej wen-

tylacji grawitacyjnej jest wietrzenie pomiesz-

cze  przez otwieranie okien. W ten sposób nie 

mo na sobie zapewni  nale ytej wymiany 

powietrza na sta e, ale jest on u yteczny, gdy 

np. w ch odn  noc po upalnym dniu chcemy 

och odzi  przegrzany budynek.

Wentylacja grawitacyjna dzia a sprawnie 

pod warunkiem, e s  spe nione poni sze 

warunki.

Ró nica temperatury. Wiosn  i latem tem-

peratura na zewn trz zrównuje si  z tempera-

tur  wewn trz domu, a nawet j  przewy sza, 

co prowadzi do os abienia ci gu lub nawet 

odwrócenia kierunku ruchu powietrza: ka-

na  wywiewny staje si  wtedy nawiewnym, 

a zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy 

z kuchni i azienek, zamiast uchodzi   na ze-

wn trz, trafiaj  do s siednich pomieszcze .

W cieplejszych porach roku niedostatki wen-

tylacji rekompensujemy sobie, otwieraj c

okna, jednak podczas upa ów wpuszczamy 

w ten sposób do domu gor ce powietrze. 

Zim , kiedy ró nica temperatury mi dzy 

wn trzem domu a otoczeniem jest du a, wen-

Wentylacja grawitacyjna. Powietrze nap ywa poprzez nawiewni-

ki lub nieszczelno ci w przegrodach zewn trznych, a usuwane 

jest pionowymi kana ami wentylacyjnymi

 Skomplikowana sie  przewodów mo e

znacz co obni y  wydajno  centrali 

wentylacyjnej

 Nawiewnik o regulo-

wanym przep ywie prze-

znaczony do monta u

w cianie
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Ceramiczny pustak wentylacyjny. 

Z takich pustaków kana y buduje 

si  szybciej i atwiej ni  z ceg y
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tylacja grawitacyjna mo e z kolei powodo-

wa  zbyt intensywn  wymian  powietrza. 

Zwi ksza to znacznie straty ciep a, a ponad-

to powoduje wyra ne przesuszenie powietrza 

w domu, gdy  to, które nap ywa z zewn trz, 

jest zwykle bardzo suche. Dlatego wskazane 

jest, by nawiewniki i kratki wentylacyjne mia-

y regulowane wielko ci otworów.

Uwaga! Nie dotyczy to kot owni, w których otwo-

ry wentylacyjne powinny mie  sta y przekrój.

Kana y. Si a ci gu w kana ach wentylacyj-

nych zale y od ich wysoko ci liczonej od krat-

ki w pomieszczeniu do wylotu nad dachem. Ze 

wzgl du na niewielk  wysoko  budynków jed-

norodzinnych d ugo  kana ów wentylacyjnych 

jest w nich niewystarczaj ca – zw aszcza w a-

zienkach na poddaszu, które s  najintensywniej 

u ytkowane, bo s siaduj  z sypialniami. 

Kana y musz  mie  te  wystarczaj co du e

przekroje: rednic  nie mniejsza ni  15 cm, a je-

li maj  przekrój kwadratowy – wymiary nie 

mniejsze ni  14 × 14 cm. Kana y powinny mie

g adkie cianki, wówczas opory przep ywu s

mniejsze; z tych samych wzgl dów lepszy jest 

przep yw kana ach o przekroju okr g ym. 

Kana y wentylacyjne powinny by  ocieplone, 

je li przechodz  przez nieogrzewane pomiesz-

czenia (strych), bo w wych odzonych ci g s ab-

nie, a nawet mo e ulega  odwróceniu.

Nawiewniki. Na miejsce powietrza usu-

wanego musi nap ywa wie e z zewn trz 

i w domu z nowoczesnymi, szczelnymi okna-

mi s u  do tego nawiewniki (nawietrzaki) 

umieszczone w ramach okien (ewentualnie 

w cianach). 

Mog  mie  one przep yw sta y lub regulowa-

ny. Regulacja r czna teoretycznie umo liwia 

ograniczenie zbyt intensywnej wymiany po-

wietrza np. w czasie mrozów, jednak w prak-

tyce ma o kto pami ta o zmianie ustawienia 

nawiewników. Dlatego produkuje si  tak e na-

wiewniki automatyczne, które same zamyka-

j  si  i otwieraj , zale nie od zmian tempera-

tury, ci nienia lub wilgotno ci powietrza. Gdy 

np. wilgotno  w pomieszczeniu jest wysoka, 

nawiewniki uchylaj  si  samoczynnie, dzi ki 

czemu wymiana powietrza si  zwi ksza, a gdy 

poziom wilgotno ci spadnie, przymykaj  si  do 

ustalonej, minimalnej warto ci. 

Mechaniczna

Wymiana powietrza w domu mo e by

wymuszana przez wentylatory. Oto warianty 

takiej wentylacji.
REKLAMA

Uwaga na b dy

by y potrzebne, ale nowoczesna stolarka okien-

na jest szczelna, wi c je li nie ma w niej (ani w 

cianach) nawiewników, wentylacja w zmoder-

nizowanym domu niemal ca kowicie zamiera i 

pojawiaj  si  charakterystyczne problemy: za-

duch, wy czanie si  automatycznych gazo-

wych podgrzewaczy wody, zaparowane szyby 

okienne, niewysychaj ce r czniki, rozwój ple ni 

itp. Najprostszym rozwi zaniem problemu jest 

wtedy zamontowanie nawiewników cien-

nych. 

Zamontowanie nawiewników w azience.

Zamontowane w oknach lub cianach powodu-

j  nadmierne wych adzanie pomieszczenia, co 

w azience mo e by  dokuczliwe. Dlatego powie-

trze powinno si  do niej doprowadza  nie z ze-

wn trz, lecz z przyleg ych pomieszcze  – przez 

otwory w dolnej cz ci drzwi. Je li okno w azien-

ce ma nawiewnik, to kana  wentylacyjny zasysa 

przeze  zimne powietrze, zamiast wymusza

nap yw ogrzanego – z s siednich pomieszcze ,

w których nie ma  kana ów wywiewnych.
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Wywiewna lub wyci gowa. Wentylatory tyl-

ko usuwaj  zu yte powietrze, a wie e samo 

nap ywa przez nawiewniki lub nieszczelno-

ci w przegrodach zewn trznych.

Wentylatory usuwaj ce zanieczyszczone 

powietrze stosuje si  powszechnie w azien-

kach i w okapach kuchennych, a wi c tam, 

gdzie trzeba uzupe ni  nie do  skuteczne 

dzia anie.

Dzia aj c  w sposób ci g y mechaniczn

wentylacj  wyci gow  spotyka si  w domach 

jednorodzinnych rzadko, cho  ma ona niew t-

pliwe zalety. Umo liwia precyzyjne sterowa-

nie intensywno ci  wymiany powietrza, tym 

bardziej e zapewniona jest zwykle przez kilka 

niezale nych wentylatorów (w kuchni, azien-

ce itd.), z których ka dy mo e by  sterowany 

w asnym czujnikiem, mierz cym np. wilgot-

no  powietrza lub te  w asnym programato-

rem czasowym. Wentylacja wyci gowa jest 

do  prosta w budowie i nie wymaga d ugiej 

sieci kana ów poziomych ani wysokich komi-

nów wentylacyjnych. 

Nawiewno-wywiewna. Wentylatory nie tyl-

ko usuwaj  powietrze zu yte, ale te  dopro-

wadzaj wie e.

Jest bardziej z o ona, bo wymaga zapewnienia 

nie tylko wywiewu z niektórych pomieszcze

(kuchnia, WC, azienki), ale te  kontrolowanego 

nawiewu wie ego powietrza do pozosta ych. 

Do tego potrzebna jest rozbudowana sie  ka-

na ów, cz cych si  z central  wentylacyjn ,

przez któr  przep ywa zarówno ca e powietrze 

usuwane, jak i dostarczane do domu. 

W domach jednorodzinnych centrale wen-

tylacyjne wyposa a si  zwykle w wymienni-

ki, dzi ki którym mo na odzyskiwa  ciep o

z powietrza usuwanego na zewn trz. Centrala 

wentylacyjna jest te  wyposa ona w filtry 

oczyszczaj ce nawiewane powietrze, co jest 

szczególnie wa ne, je li w ród mieszka ców 

domu s  alergicy lub gdy dom stoi przy ruchli-

wej drodze. 

Hybrydowa. Dzia a jako grawitacyjna, je li 

naturalny ci g jest wystarczaj cy, a gdy ci g

ten s abnie, uruchamia si  wentylator wyci -

gowy. Zwykle jest on cz ci  specjalnej nasa-

dy kominowej, jest tak umieszczony, by nie 

hamowa  ruchu powietrza. Pracuje on tylko 

okresowo, gdy wentylacja grawitacyjna nie 

jest do  wydolna.

Czas na decyzj
Istniej c  lub przewidzian  w projekcie domu 

instalacj  grawitacyjn  mo na stosunkowo 

atwo przerobi  na mechaniczn  wyci go-

w , z wykorzystaniem tych samych kana ów

wentylacyjnych.

Budowa wentylacji hybrydowej tak e jest 

atwa – o ile tylko mamy mo liwo  zamonto-

wania nasad kominowych i doprowadzenia do 

nich energii elektrycznej.

Uwaga na b dy

Wykonanie otworu w cianie zamiast pod-

czenia pomieszczenia do kana u wyci go-

wego. W przeciwie stwie do kana u, otwór 

w cianie zewn trznej  dzia a raczej jako na-

wiewnik, chyba e zostanie w nim zamontowa-

ny wentylator. Jednak wtedy wentylacja b dzie 

dzia a  tylko okresowo – gdy wentylator zosta-

nie w czony. 

Uwaga! Wentylatora ciennego nie wolno 

montowa  w pomieszczeniu, w którym pracuje 

kocio  lub piec na paliwo sta e albo gazowe 

urz dzenie grzewcze z otwart  komor  spala-

nia. By oby to niebezpieczne – po w czeniu 

takiego wentylatora mog oby doj  do odwró-

cenia ci gu kominowego, a wy czony bloko-

wa by usuwanie z kot owni szkodliwych pro-

duktów spalania i ewentualnie gazu (w razie 

rozszczelnienia si  instalacji). Takie rozwi zanie 

jest zakazane przez prawo. 

Pod czenie wentylatora wyci gowego do 

jedynego kana u wentylacyjnego w po-

mieszczeniu. Taki b d zdarza si  najcz ciej 

w kuchniach, w których do tego jedynego ka-

na u przy cza si  okap z wentylatorem. Kiedy 

wentylator w okapie nie pracuje, hamuje na-

turalny ruch powietrza w kanale. Mo e to by

niebezpieczne, gdy dojdzie do rozszczelnienia 

instalacji gazowej, bo nieusuwany z pomiesz-

czenia gaz stwarza zagro enie wybuchem. 

Najlepiej przy czy  okap kuchenny do drugie-

go, odr bnego kana u wentylacyjnego. Je li 

nie ma takiej mo liwo ci, powinno si  wyko-

na  otwór wentylacyjny w cianie kana u po-

wy ej okapu. 

Zastosowanie zbyt krótkich kana ów lub ichZastosowanie zbyt krótkich kana ów lub ich 

niew a ciwe rozmieszczenie.niew a ciwe rozmieszczenie. Je li kana y

wentylacji grawitacyjnej maj  niedostateczn

d ugo  na odcinkach pionowych lub zbyt d u-

gie odcinki poziome, znacznie os abia to w nich 

si  ci gu. Do wymuszenia wystarczaj co in-

tensywnego ruchu powietrza potrzebny jest 

wówczas wentylator wyci gowy. 

Niew a ciwe umiejscowienie otworów wy-

wiewnych w kominie. Je li otwór wywiewny 

umie ci si  wy cznie po jednej stronie w bocz-

nej cianie komina, to podczas wiatru zanie-

czyszczone powietrze mo e by  wt aczane

z powrotem  do kana u, a wi c powodowa  tzw. 

odwrócenie ci gu. Takiemu zjawisku zapobiega 

i  przez zako czenie kana ów wywiewnych 

otworami wylotowymi w przeciwleg ych cia-

nach komina; niestety trudno wówczas zgrupo-

wa  kilka kana óww jednym kominie.

Wentylacja wywiewna. Powietrze nap ywa do po-

mieszcze  tak samo, jak w przypadku wentylacji 

grawitacyjnej, usuwa je wentylator wyci gowy

Wentylacja nawiewno-wywiewna. Zarówno 

nap yw, jak i usuwanie powietrza wymuszaj

wentylatory

 Nawiewnik okienny. Najwygodniej je li przep yw 

jest w nim regulowany automatycznie, np. zale nie 

od wilgotno ci w pomieszczeniu

fo
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Wentylacja

Uwaga na b dy

Umieszczenie kratek wentylacyjnych zbyt 

nisko. Powinny by  umieszczone nie ni ej ni

15 cm od sufitu, bo w a nie tam gromadzi si

najwi cej zanieczyszcze  powietrza (a tak e gaz 

ziemny, gdyby w instalacji gazowej pojawi a si

nieszczelno ). 

Niew a ciwe rozmieszczenie kana ów wy-

wiewnych. Do kana ów wywiewnych powietrze 

nap ywa zawsze „naj atwiejsz ” drog , czyli 

z miejsc, gdzie napotyka najmniejsze opory. Do 

kana ów wywiewnych zbyt odleg ych od miejsc, 

z których maj  usuwa  zanieczyszczone powie-

trze, nie b dzie ono 

nap ywa  i wskutek 

tego pomieszczenia 

bez kana ów wywiew-

nych  nie b d  nale y-

cie przewietrzane. 

Podobnie b dzie z po-

mieszczeniami bez 

kana ów, które dziel

od tych z kana ami

 Dzia aj cy okresowo wentylator nie mo e by

umieszczony w jedynym kanale wentylacyjnym

REKLAMA

wie e ogrzane 
powietrze dostarczane 
do pomieszcze

wie e powietrze 
nap ywaj ce 
z czerpni

zu yte powietrze 
wyrzucane na 
zewn trz

ciep e, zu yte 
powietrze 
doprowadzane do 
rekuperatora

Rekuperator to w istocie wymiennik ciep a, w którym powietrze usu-

wane z domu przekazuje swoje ciep o nawiewanemu

fo
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Gruntowy 
wymiennik ciep a

Mechaniczna wentylacja nawiewno-wy-

wiewna mo e wspó pracowa  z grunto-

wym wymiennikiem ciep a (GWC), w któ-

rym ogrzewa si  lub och adza powietrze 

zasysane przez wentylator nawiewny. 

GWC to rury zakopane w ziemi lub z o e

z grubego wiru p ukanego. Powietrze 

nawiewane do domu przep ywa przez 

GWC, w wyniku czego zim  si  nieco 

ogrzewa, latem za  och adza, bo tempe-

ratura gruntu na g boko ci 1–1,5 m nie 

podlega du ym wahaniom i nawet zim

przekracza 0°C, dzi ki czemu latem mo -

na je wykorzysta  do ch odzenia pomiesz-

cze , zim  za  nie wymaga a  tak inten-

sywnego podgrzewania jak powietrze 

czerpane bezpo rednio z otoczenia domu. 

Je li wentylacja ma by  rozbudowana 

o GWC, powinno si  pami ta  o wykona-

niu drugiej, zwyk ej czerpni powietrza, 

która b dzie u ywana w czasie, gdy nie 

ma potrzeby zmiany temperatury nawie-

wanego powietrza.

Gruntowy wymiennik ciep a wykorzystuje ró ni-

c  pomi dzy temperatur  gruntu i powietrza ze-

wn trznego

fo
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Natomiast wykonanie instalacji nawiewno-

wywiewnej najlepiej uwzgl dni  ju  w projek-

cie domu. Pó niejsze przeróbki mog  by  bar-

dzo k opotliwe i kosztowne, przede wszystkim 

ze wzgl du na trudno ci z rozprowadzeniem 

i ukryciem kana ów. Zaplanowanie instalacji 

jest naj atwiejsze w domach parterowych z nie-

u ytkowym poddaszem, w którego przestrzeni 

atwo rozprowadzi  kana y i sk d atwy jest do-

st p do ka dego pomieszczenia w domu. Kana y

mo na wówczas poprowadzi  w tzw. uk adzie 

promieniowym, w którym ka de pomieszcze-

nie czy z central  osobny kana , dzi ki cze-

mu wyregulowanie przep ywów powietrza jest 

stosunkowo atwe.

Rekuperacja, czyli odzysk ciep a

W praktyce tylko mechaniczna wentylacja 

nawiewno-wywiewna umo liwia  odzyski-

wanie ciep a z usuwanego (zu ytego) powie-

trza. Taka instalacja nazy-

wana jest wtedy wentylacj

z rekuperatorem. Zanim zu-

yte powietrze zostanie wy-

rzucone na zewn trz, przep y-

wa przez wymiennik, dzi ki 

czemu ogrzewa swym ciep em 

wie e powietrze nawiewane 

do wn trza. Strumienie po-

wietrza nawiewanego i wy-

wiewanego nie mieszaj  si

przy tym ze sob . Rekuperacja 

umo liwia odzyskanie cz

energii potrzebnej na ogrze-

wanie, a wi c zmniejsza jej 

zu ycie.

Wymiennik ciep a mo e mie  ró n  kon-

strukcj , co wp ywa na sprawno  odzysku 

ciep a. Nie nale y jednak bezkrytycznie wie-

rzy  w bardzo wysokie wspó czynniki spraw-

no ci podawane przez producentów. Dotycz

one samego wymiennika, a nie ca ej instalacji, 

a ponadto uzyskuje si  je w warunkach odbie-

gaj cych od rzeczywistych (wp yw na spraw-

no  wymiany ma np. ró nica temperatury 

pomi dzy powietrzem nawiewanym i wywie-

wanym, a tak e jego wilgotno ). W praktyce 

sprawno  odzysku ciep a w ca ej instalacji 

si ga zwykle nie wi cej ni  70%. Dla inwe-

storów wa ne jest zestawienie tej warto ci 

z ca kowitymi kosztami dzia ania instalacji. 

Oprócz sprawno ci wymiennika nale y wi c

wzi  pod uwag :

 zu ycie pr du przez wentylatory, które za-

le y od ich wydajno ci, sprawno ci i oporów 

przep ywu powietrza przez wymiennik i ka-

na y;

 kosztów konserwacji, g ównie wymiany 

lub czyszczenia filtrów (okresowo tak e ka-

na ów), a tak e samego rekuperatora.

Koszty
Wentylacja grawitacyjna

Koszt jej bardzo trudno okre li , nie znaj c

konkretnego projektu – kominy wentylacyjne 

buduje si  na etapie stanu surowego, a w do-

brze przemy lanym projekcie s  one cz ci

kominów, które i tak s  potrzebne ze wzgl -

du na kocio  i kominek, co zmniejsza koszty. 

Kana y wentylacyjne  mo na wykona  z goto-

wych kszta tek lub nawet z rur stalowych os o-

ni tych we n  mineraln  i p ytami g-k. 

Uwaga na b dy

wi cej ni  dwie pary drzwi. W takich sytuacjach 

w tych najbardziej oddalonych od kana ów po-

mieszczeniach  trzeba wykona  dodatkowe ka-

na y wywiewne. Podobny problem mo e te

dotyczy  poddasza, gdzie azienka znajduje si

cz sto blisko schodów, a sypialnie s  nieco od 

niej oddalone. Kana  wywiewny w azience mo e

wówczas zasysa  powietrze nie tak, jak oczeku-

jemy, tj. z sypialni na poddaszu, tylko z do u, 

z otoczenia schodów. 

Zaskakiwa  mo e dzia anie wentylacja w du-

ych pomieszczeniach, np. w salonie z komin-

kiem. Najcz ciej kana  wywiewny znajduje si

tylko w pobli u kominka. Zasysa on powietrze 

przede wszystkim najkrótsz  mo liw  drog

– albo z bezpo redniego otoczenia kominka, 

przy którym znajduje si  te  cz sto kana

w pod odze, doprowadzaj cy powietrze, albo te

przez nawiewniki w ramie najbli szego okna. 

W pozosta ej cz ci pomieszczenia wymiana 

powietrza jest wówczas niewystarczaj ca.

Rozwi zaniem jest wykonanie kana u wywiew-

nego w przeciwnym, odleg ym kra cu salonu. 

Usytuowanie kana ów wentylacyjnych 

w cianach zewn trznych. S  nara one na 

wych adzanie, w efekcie ci g w nich zanika. 

Kana y lepiej zatem umieszcza  w cianach we-

wn trznych, a je li musz  przebiega  w cianach 

zewn trznych, nale y je dobrze ociepli .

Pod czenie kilku pomieszcze  do wspól-

nego kana u wentylacyjnego. Nie tylko nie 

zapewnia skutecznej wentylacji, ale sprzyja 

przenikaniu  nieprzyjemnych zapachów czy 

nawet szkodliwych substancji pomi dzy po-

mieszczeniami. W a ciwym rozwi zaniem s

odr bne kana y w ka dym pomieszczeniu.

 Kana y wentylacyjne powinny by  izolowane, 

by ograniczy  straty ciep a i przenoszenie si  ha-

asu

Kominek a wentylacja mechaniczna

Cho  w nowoczesnych domach powietrze zu ywane przez kominek do spalania dostarczane 

jest odr bnym kana em w pobli e wk adu lub nawet do jego wn trza, to bardzo niewiele wk adów 

kominkowych ma ca kowicie zamkni t  komor  spalania – prawie zawsze maj  nawiewniki 

w pobli u drzwiczek i popielnika. W zwi zku z tym, e paleniska kominków nie s  w pe ni odizo-

lowane od pomieszczenia, przepisy zabraniaj  wykonywania w takim pomieszczeniu mecha-

nicznej wentylacji wyci gowej: wyci g móg by spowodowa  odwrócenie kierunku ruchu spalin 

w kominie i zasysanie ich do pomieszczenia. Warto pami ta , e to ograniczenie dotyczy te

formalnie kuchni z wentylatorami wyci gowymi w okapach, je li pomieszczenie kuchenne jest 

otwarte na salon. 

W pomieszczeniu z kominkiem mo na natomiast zastosowa  mechaniczn  wentylacj  nawiew-

no-wywiewn , pod warunkiem jednak e zapewnia ona dop yw powietrza w ilo ci co najmniej 

równej lub wi kszej ni  ilo  powietrza usuwanego cznie przez wentylacj  i przez komin po -

czony z paleniskiem kominka. 

K opot polega na tym, e intensywno  palenia w kominku, a wi c i niezb dna ilo  powietrza 

zu ywanego do spalania, jest bardzo zmienna. Dla bezpiecze stwa w pomieszczeniu kominko-

wym wskazane jest zamontowanie czujnika poziomu st enia tlenku w gla, który w razie po-

trzeby podniesie pr dko  obrotow  wentylatora, a wi c i intensywno  wentylacji. 
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Wentylacja

Do dzia ania wentylacji grawitacyjnej nie-

zb dne s  nawiewniki okienne (ew. cienne), 

które kosztuj :

 najprostsze – 50 z ;

 ci nieniowe – od 100 z ;

 z czujnikiem wilgotno ci od 200 z .

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Najcz ciej wykorzystuje si  do niej kana y

zaprojektowane na potrzeby wentylacji gra-

witacyjnej.

Je li ju  w fazie projektu przewidujemy wen-

tylacj  wywiewn , to mo na wykona  z rur 

kilka kana ów wywiewnych prowadz cych 

do kana u zbiorczego z wentylatorem, a na-

st pnie – do wyrzutni powietrza. Mo liwe jest 

te  bardziej tradycyjne rozwi zanie z wi k-

sz  liczb  kominów i odr bnym wentylato-

rem w ka dym z nich. Daje to wi ksze mo -

liwo ci sterowania prac  instalacji, bo ka dy

wentylator jest niezale ny, jednak koszty wy-

konania b d  wy sze.

Rury wentylacyjne kosztuj :

 aluminiowe, elastyczne – poni ej 10 z /m;

 stalowe ocynkowane rury sztywne o red-

nicy 100 mm ok. 25 z /m;

 sztywne rury izolowane we n  mineraln

– ok. 100 z /m.

 otulina do rur wykonana z we ny mineral-

nej – 15–25 z /m;

 kolana, trójniki, anemostaty oraz inne 

kszta tki – 25–40 z /szt;

Jak wida  bardziej op acalne jest kupno ka-

na ów nieizolowanych oraz gotowej otuliny.

Wentylatory:

 najprostsze, uruchamiane r cznie, nadaj -

ce si  tylko do okresowego wspomagania wen-

tylacji grawitacyjnej – od 50 z ;

 sterowane czujnikiem wilgotno ci – od 100 z ;

 kana owe – 400–1200 z .

Ceny wentylatorów zale  od ich wydajno-

ci, typu i jako ci, która wi e si  np. z g o no-

ci  urz dze . Nie warto wi c na nich zbyt-

nio oszcz dza .

Nawiewniki mog  by  prostsze i ta sze 

ni  w przypadku wentylacji grawitacyjnej. 

Intensywno  wymiany powietrza i tak na-

rzucaj  wentylatory.

Za robocizn  przy wykonaniu instalacji za-

p acimy od 1000 z .

Mechaniczna wentylacja 

nawiewno-wywiewna

Najcz ciej wykonywana jest jako instalacja 

umo liwiaj ca odzysk ciep a, a wi c  z rekupe-

ratorem. Sie  kana ów musi by  zdecydowanie 

bardziej rozleg a ni  w instalacji wyci gowej 

(nawet kilkadziesi t metrów), potrzeba te  do 

niej licznych kszta tek i anemostatów (przynaj-

mniej po jednym w ka dym pomieszczeniu) itp. 

Najdro szym elementem jest centrala wentyla-

cyjna z rekuperatorem, która przy wydajno ci do 

400 m3/h kosztuje zwykle 6000–8000 z , cho

ostatnio ceny tych urz dze  znacznie spadaj .

Uwaga na b dy

Brak izolacji termicznej i akustycznej 

przewodów wentylacji mechanicznej.

W pomieszczeniach domu z tak  nieizolo-

wan  instalacj  wentylacyjn  s yszalny jest 

szum pracuj cych wentylatorów i przep y-

waj cego powietrza, a ponadto na cian-

kach kana ów mo e wykrapla  si  wilgo

z powietrza. Je li kan y biegn  przez po-

mieszczenia nieogrzewane dochodzi tak e

do strat ciep a. Przewody powinno si  zatem 

starannie izolowa  np. we n  mineraln .

Wykonanie ca ej instalacji wentylacji me-

chanicznej z elastycznych przewodów, 

zwanych fleksami. Instalatorzy bardzo lu-

bi  elastyczne przewody ciskane w harmo-

nijk , bo s  one tanie, a przy tym niek opo-

tliwe w transporcie i monta u. Z takich rur 

mo na wykonywa  jedynie krótkie odcinki 

przy samej centrali wentylacyjnej oraz u wy-

lotu kana ów. Odcinki proste powinny by

wykonane z rur sztywnych, w których mniej-

sze s  opory przep ywu, a same rury s  bar-

dziej wytrzyma e i – w przeciwie stwie do 

rur harmonijkowych – daj  si  skutecznie 

czy ci .

REKLAMA

Koszty wentylacji z rekuperatorem w domu 

o powierzchni 150 m2 zale nie od rodzaju bu-

dynku:

 kilkukondygnacyjny – 15–20 tys. z ;

 parterowy z nieu ytkowym poddaszem 

– 10–15 tys. z .

Tak znaczne ró nice w kosztach wynikaj

z tego, e wolna przestrze  poddasza wyra -

nie  u atwia rozprowadzenie instalacji. 

Gruntowy wymiennik ciep a

Koszt wymienników gruntowych o maksy-

malnym przep ywie 400 m3/h:

wirowy – 5–8 tys. z ;

 rurowy z rur z pow ok  antybakteryjn

– 10–12 tys. z .

 Kratki wentylacyjne o sta ym przep ywie. Trzeba je stosowa . np. w kot owniach
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