WENTYLACJA

RAPORT

abc w pytaniach i odpowiedziach

1 Do czego s³u¿y wentylacja?
Wentylacja ma zapewniæ wymianê powietrza w pomieszczeniach – doprowadziæ do nich powietrze œwie¿e po to, by zapewniæ dobre samopoczucie przebywaj¹cych w pomieszczeniach osób oraz prawid³ow¹ pracê urz¹dzeñ takich jak
kot³y, kominki.
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Czy w projekcie domu jednorodzinnego powinien
siê znaleŸæ tak¿e projekt instalacji wentylacyjnej?

W wyniku zmian w Prawie Budowlanym od 2006 roku ka¿dy projekt domu
jednorodzinnego bêdzie musia³ zawieraæ równie¿ projekt instalacji wentylacyjnej
wraz z okreœleniem sprawnoœci energetycznej zgodnie z dyrektyw¹ unijn¹
nr 2002/91/EC.
Tradycyjny system wentylacji bez odzysku
ciep³a

3 Jaka wentylacja – mechaniczna czy grawitacyjna?
Specjaliœci zalecaj¹ stosowanie wentylacji mechanicznej, gdy¿ nie jest ona uzale¿niona od warunków atmosferycznych i pór roku. Wykorzystuje siê w niej wentylator do przet³aczania powietrza w przewodach wentylacyjnych i dziêki temu mo¿emy doprowadzaæ do budynku optymaln¹ iloœæ œwie¿ego powietrza niezale¿nie od
pory roku.
Wentylacja grawitacyjna zaœ wykorzystuje ci¹g naturalny, powsta³y na skutek
ró¿nicy gêstoœci powietrza nad kominem i w pomieszczeniu, która spowodowana
jest ró¿nic¹ temperatur na zewn¹trz i wewn¹trz domu oraz ró¿nic¹ wysokoœci wylotu komina i okien. Dlatego im wy¿szy komin, tym lepiej dzia³a ta wentylacja. Jednak
w lecie, gdy temperatura na zewn¹trz jest wy¿sza ni¿ wewn¹trz przestaje ona dzia³aæ, co oznacza, ¿e œwie¿e powietrze z zewn¹trz nie nap³ywa do pomieszczeñ. Za
to w okresie silnych mrozów jego wymiana jest zbyt intensywna, co powoduje niepotrzebne wych³odzenie wnêtrz i dodatkowe koszty zwi¹zane z koniecznoœci¹ ich
dogrzania. W przypadku szczelnych okien bez nawiewników wentylacja grawitacyjna nie bêdzie dzia³aæ w ogóle.

Nowoczesny system wentylacji z odzyskiem
ciep³a

Wentylator wyci¹gowy stosowany w wentylacji wywiewnej rozproszonej mo¿e wygl¹daæ bardzo estetycznie (fot. Helios)
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Czy s¹ ró¿ne mo¿liwoœci wykonania wentylacji
mechanicznej?

Rodzaj zastosowanej wentylacji mechanicznej zale¿y od mo¿liwoœci finansowych w³aœciciela domu. Najtañszy jest system wentylacji wyci¹gowej rozproszonej, w której powietrze nap³ywa do pomieszczeñ przez mikronawiewniki zamontowane w oknach, a usuwane jest za pomoc¹ wentylatorów wyci¹gowych umieszczonych w kuchni, ³azience lub WC. Mo¿na tak¿e wykonaæ system wentylacji wywiewnej scentralizowanej, w której dodatkowo usuwane jest powietrze z pomieszczeñ takich, jak salon, sypialnia itp.
Alternatyw¹ dla systemów wentylacji wywiewnej jest wentylacja nawiewno-wywiewna, w której doprowadzenie powietrza œwie¿ego do pomieszczeñ odbywa siê
tak¿e sieci¹ kana³ów za pomoc¹ wentylatora. Dziêki temu iloœæ powietrza doprowadzanego nie zale¿y od temperatury panuj¹cej na zewn¹trz. Dodatkow¹ zalet¹ jest
mo¿liwoœæ zamontowania nawil¿acza powietrza i filtra powietrza nawiewanego,
który usunie z niego zanieczyszczenia.
Najlepszym rozwi¹zaniem jest system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep³a, który pozwala na znaczne ograniczenie wydatków ponoszonych
na ogrzewanie nawiewanego powietrza.
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Jak w domach energooszczêdnych zapewniæ
odpowiedni¹ wentylacjê?

Najprostszym sposobem obni¿enia zu¿ycia energii cieplnej w domu jest ograniczenie jej strat przez zastosowanie szczelnych okien oraz podwy¿szenie izolacyjnoœci termicznej budynku. Niestety, wi¹¿e siê to z ograniczeniem iloœci œwie¿ego po-

czyli To, co najważniejsze
wietrza nap³ywaj¹cego do pomieszczeñ, co powoduje pogorszenie samopoczucia
osób w nich przebywaj¹cych. Stosowanie mikronawiewników w oknach oznacza
du¿e straty ciep³a na ogrzanie powietrza œwie¿ego nap³ywaj¹cego do pomieszczeñ
w iloœciach niekontrolowanych. Aby dom by³ naprawdê energooszczêdny a jednoczeœnie zapewnia³ doprowadzenie odpowiedniej iloœci œwie¿ego powietrza nale¿y
zastosowaæ w nim wentylacjê scentralizowan¹ z odzyskiem ciep³a.
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Co mo¿e byæ przyczyn¹ ha³asu w instalacji
wentylacji mechanicznej?

Źród³em ha³asu mo¿e byæ zbyt du¿y lub z³ej jakoœci wentylator, zbyt ma³e przekroje przewodów wentylacyjnych lub nawiewniki, przez które przep³ywa zbyt du¿a
iloœæ powietrza. Na etapie projektowania ha³as w instalacji mo¿na wyeliminowaæ
poprzez zapewnienie prawid³owych prêdkoœci przep³ywu powietrza w kana³ach
wentylacyjnych i przez nawiewniki. Drug¹ mo¿liwoœci¹ jest zamontowanie za wentylatorem t³umika ha³asu, a na po³¹czeniach nawiewników z kana³ami przewody
elastyczne izolowane akustycznie. Je¿eli stosujemy kana³y z blachy, warto je zamocowaæ na amortyzatorach, które zapobiegn¹ przenoszeniu drgañ.
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Co to jest rekuperator?

Rdzennie polskim odpowiednikiem s³owa rekuperator jest s³owo „odzyskiwacz”, przy czym chodzi o odzyskiwanie ciep³a. W jêzyku potocznym jest to
ma³a centrala wentylacyjna, maj¹ca wymiennik ciep³a, który odbiera ciep³o
z powietrza wywiewanego z pomieszczeñ i przekazuje je powietrzu œwie¿emu
nap³ywaj¹cemu do wnêtrza budynku.
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powietrze œwie¿e, ogrzane
w wymienniku, nawiewane do pomieszczeñ

powietrze usuwane,
och³odzone w wymienniku

Co daje odzysk ciep³a?

Odzyskiwanie ciep³a pozwala zaoszczêdziæ koszty zwi¹zane z ogrzewaniem
powietrza œwie¿ego dostarczanego do budynku przez system wentylacji.
W systemie grawitacyjnym bowiem powietrze dostaj¹ce siê do pomieszczeñ
przez stolarkê budowlan¹ powoduje ich wych³adzanie i co za tym idzie, zwiêkszenie kosztów ogrzewania budynku.
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Widok na rekuperator po zdjêciu obudowy
(fot. Vent-Dom)

ciep³e powietrze usuwane
z pomieszczeñ

zimne powietrze
zewnêtrzne

Zasada dzia³ania rekuperatora

Czy izolowaæ kana³y wentylacyjne?

Izolowanie cieplne kana³ów pozwala wyeliminowaæ zjawisko wykraplania
w nich wilgoci w przypadku nap³ywania zbyt zimnego powietrza. Likwiduje siê
wiêc niekontrolowane straty ciep³a w czasie przet³aczania powietrza w kana³ach.
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Do czego s³u¿¹ t³umiki w instalacji?

T³umiki wykorzystywane s¹ do zmniejszania ha³asu powstaj¹cego w centrali wentylacyjnej na skutek pracy wentylatorów. Zbudowane s¹ z równolegle u³o¿onych p³yt we³ny mineralnej ch³on¹cych dŸwiêk z przep³ywaj¹cego
powietrza.
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Czy warto wykonaæ wymiennik gruntowy?

Wymiennik gruntowy pozwala na wykorzystanie darmowego ciep³a pochodz¹cego z gruntu do wstêpnego ogrzania powietrza zim¹ lub och³odzenia latem. Koszty ponosimy jedynie w momencie budowy wymiennika, natomiast
podczas u¿ytkowania mamy wy³¹cznie korzyœci wynikaj¹ce z podgrzania powietrza przez grunt.

Tak wygl¹da wymiennik gruntowy
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