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z Majstrem Guru dostħpne sČ
w witrynie internetowej
udujemy o
„B
Dm”pod adresem:
www.budujemydom.pl/majster-guru

Dociekliwy Inwestor: – Dzieñ dobry,
panie inĝynierze!
Majster Guru: – Dzieñ dobry, miïo znów
pana widzieÊ! Wbczym mogÚ pomóc?
– Chciaïbym porozmawiaÊ obwentylacji
wbmoim planowanym domu.
– Abkonkretnie? Bo to wyjÈtkowo szeroki
temat.
– Objej rodzajach, obkosztach. NobibskutecznoĂci, bo wielu moich znajomych narzeka na wentylacjÚ wbswoich domach.
– Dobrze, ĝe zwraca pan uwagÚ na rzecz
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najwaĝniejszÈ, czyli skutecznoĂÊ. Bo mam
wraĝenie, ĝe przez ostatnie lata bardzo
duĝo mówi siÚ np. obenergooszczÚdnoĂci
wentylacji, a zapomina obtym, ĝe przede
wszystkim ma dziaïaÊ sprawnie, jakiego
rodzaju by nie byïa.
Ale zacznijmy od podstaw, czyli tego,
czym wentylacja jest, po co jest potrzebna
ibjak dziaïa. Czy moĝe pan powiedzieÊ,
cobto wbogóle jest wentylacja?
– Niech pomyĂlÚ. To taki system, instalacja, zapewniajÈca Ăwieĝe powietrze
wbdomu.
– Racja, lecz powiedziaï pan – ogólnie
choÊ caïkiem trafnie – co osiÈgamy dziÚki
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wentylacji, abnie wbjaki sposób siÚ to
dzieje. Moĝe tak: zbczego siÚ skïada ta
instalacja wbpañskim mieszkaniu?

– Bardzo moĝliwe, tylko czy te okna byïy
szczelne? Czy zimÈ nie czuïo siÚ, stojÈc
przy nich, podmuchów powietrza?

– Mam kratki wentylacyjne wbkuchni ibïazience. Abza tymi kratkami sÈ
kanaïy wyciÈgajÈce powietrze zbdomu.
Co jakiĂ czas przychodzi kominiarz ze
spóïdzielni mieszkaniowej ibsprawdza,
czy wbtych kanaïach jest odpowiedni
ciÈg. Wiadomo, jak coĂ nie dziaïa, to
przetykajÈ kominy zbtymi kanaïami.
Kominiarz mówiï mi, ĝe np. kiedyĂ
zalÚgïy siÚ tam ptaki ibkomin byï
zatkany.

– Szczelne nie byïy na pewno. Wbczasie
wichury byïo nawet sïychaÊ Ăwist powietrza przez szczelinÚ przy parapecie.

– No to mamy poïowÚ zbcaïego systemu.
– Jak to poïowÚ?
– Widzi pan, bo skoro kanaïami ucieka
panu powietrze zbmieszkania, to jakÈĂ
drogÈ musi teĝ napïywaÊ. Przecieĝ ten kanaï wentylacyjny nie jest pompÈ próĝniowÈ. Wbnajprostszych sïowach tïumaczÚ
to ludziom tak: wentylacja to wymiana
powietrza. Dlatego wbjednym miejscu
musi byÊ jego wlot, a wbdrugim wylot.
Inaczej po prostu nie moĝe dziaïaÊ. Czy
ma pan nawiewniki wboknach?
– Mam, wbkaĝdym pokoju!
– Ibto sÈ wïaĂnie pañskie nawiewy powietrza. Bez nich system by po prostu nie
dziaïaï, albo dziaïaï bardzo sïabo.
– CoĂ mi siÚ tu nie zgadza, bo moje stare
okna ĝadnych nawiewników nie miaïy.
ZaĂ powietrze wcale nie byïo gorsze niĝ
teraz.

2

– Ibma pan odpowiedě. Dawniej nikt nie
robiï nawiewników, bo nie byïy potrzebne. NieszczelnoĂci – przede wszystkim
wboknach ibdrzwiach – byïo tyle, ĝe
raczej na zimÚ starano siÚ je zmniejszyÊ.
Problem pojawiï siÚ jakieĂ ÊwierÊ wieku
temu, gdy na rynek weszïy nowe, bardzo
szczelne okna, gïównie plastikowe (PVC).
Ludzie wymieniali swoje stare, nieszczelne okna, abnawiewników prawie nikt
nie robiï. Efektem byï nadmierny wzrost
wilgotnoĂci, nieprzyjemne, stÚchïe powietrze, zagrzybienie, kïopoty zbdziaïaniem
kotïów, kominków, gazowych piecyków
kÈpielowych, abnieraz ibtragiczne zatrucie
czadem. ZresztÈ do dziĂ nierzadko spotykam siÚ zbopiniÈ, ĝe okna zbtworzywa
sÈ „be” ibodpowiadajÈ za wszystkie te
problemy. Abto nie kwestia samych okien,
lecz braku elementarnej wiedzy obwentylacji ze strony tych, którzy takie okna
sprzedawali ibmontowali. Co roku mamy
przypadki Ămiertelnego zatrucia czadem,
abprzy tym okazuje siÚ, ĝe wszystkie kratki wentylacyjne szczelnie zalepiono foliÈ
ibtaĂmÈ lub kanaï zatkano szmatami. Sam
pamiÚtam takie zdjÚcia.
WracajÈc jednak do zasadniczej sprawy,
czy mógïby pan podsumowaÊ, co wbwentylacji musi byÊ, ĝeby wbogóle dziaïaïa?
– Wiem, do czego pan zmierza, panie
inĝynierze, mam wbdomu nawiew – na-
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wiewniki wboknach ibwywiew – kratki
wbkanaïach wentylacyjnych. DziÚki
temu powietrze zbmieszkania wymienia
siÚ na Ăwieĝe zbzewnÈtrz.
– WidzÚ, ĝe myĂli pan prawidïowo.
Nawiew ibwywiew moĝna zorganizowaÊ
wbróĝny sposób, ale zawsze byÊ musi.
OsobnÈ sprawÈ, obktórej zaraz powiem,
jest sposób wprawienia tego powietrza
wbruch, czyli skÈd siÚ bierze siïa napÚdowa dla caïego systemu. Tu wejdziemy
wbrodzaje wentylacji: grawitacyjnÈ ibwymuszonÈ mechanicznie.
Lecz zostañmy jeszcze przy sprawach
ogólniejszych – dlaczego potrzebujemy
wymiany powietrza ibjak intensywna
musi byÊ, bo to rzeczy wspólne, niezaleĝne od rodzaju wentylacji. Zastanawiaï siÚ
pan, do czego niezbÚdna jest nam odpowiednio intensywna wentylacja?
– Bez powietrza siÚ przecieĝ udusimy,
to oczywiste. No i wbniewietrzonych
pomieszczeniach mamy zaduch, niezbyt
przyjemne warunki. Ale pewnie jest coĂ
jeszcze?
– Oddychanie to faktycznie podstawowa
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sprawa. Mój znajomy lekarz mawia, ĝe
powietrze jest najwaĝniejsze dla czïowieka, bo bez jedzenia wytrzymamy
nawet 3btygodnie, bez wody 3 dni, abbez
powietrza najwyĝej 3 minuty. Pokazuje to
skalÚ problemu. Chociaĝ, rzeczywiĂcie,
chciaïem skierowaÊ pañskÈ uwagÚ takĝe
na inne problemy.
Wszyscy wiemy, ĝe zawarty wbpowietrzu tlen jest nam niezbÚdny do ĝycia,
jednak nie wszyscy zdajÈ sobie sprawÚ
zbtego, ĝe nie musimy siÚ dusiÊ, by zïa
jakoĂÊ powietrza powodowaïa pogorszenie naszego samopoczucia, a wbdalszej
perspektywie choroby. Brak wystarczajÈcej iloĂci Ăwieĝego powietrza powoduje np. wysuszenie bïon Ăluzowych,
podraĝnienie oczu, uczucie zmÚczenia,
dusznoĂci, czy bóle gïowy. Nie zawsze
potrafimy przy tym skojarzyÊ te zjawiska
zbniesprawnÈ wentylacjÈ.
Brak wystarczajÈcej wentylacji wpïywa
teĝ negatywnie na sam budynek. Chyba
najczÚĂciej spotykanym objawem jest
zawilgocenie pomieszczeñ, a wbjej konsekwencji pojawienie siÚ pleĂni i innych
grzybów. NiszczÈ one nie tylko powierzchniÚ Ăcian czy stropów, lecz i konstrukcjÚ domu, zaĂbich eliminacja moĝe
byÊ bardzo trudna ibkosztowna. Szczególnie naraĝona na uszkodzenie jest drewniana konstrukcja dachu na poddaszach
uĝytkowych. JeĂli wentylacja nie dziaïa
sprawnie, izolacja przeciwwilgociowa nie
blokuje skutecznie przenikania pary wodnej do wnÚtrza poïaci dachowych, abgdy
dodatkowo drewno nie zostaïo odpowiednio wysezonowane ibzabezpieczone – to
wiÚěba dachowa moĝe zostaÊ powaĝnie
uszkodzona, zanim cokolwiek zauwaĝymy. Konstrukcja, otulona weïnÈ mineral-
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nÈ ibosïoniÚta pïytÈ gipsowo-kartonowÈ,
nie tylko jest na co dzieñ niewidoczna,
ale nie moĝe wyschnÈÊ.
ProszÚ nie zapominaÊ równieĝ, ĝe
dopïywu powietrza potrzebujÈ takĝe urzÈdzenia grzewcze – kotïy, kominki, piece.
Bez powietrza nie ma przecieĝ spalania.
– No dobrze, abile wïaĂciwie tego powietrza potrzebujemy? Bo ja na przykïad
bardzo ěle znoszÚ przebywanie wbzatïoczonych wnÚtrzach, robi mi siÚ duszno
szybciej niĝ innym.
– Pewnie pana zaskoczÚ, ale powietrze
sïuĝÈce nam do oddychania – wbsensie tlenu, który musimy dostarczyÊ do
organizmu, ĝeby siÚ nie udusiÊ – to tylko
drobny uïamek tego, co zgodnie zbprzepisami ibnormami powinna zapewniÊ
wentylacja. Zbrobionych od lat badañ
wynika, ĝe choÊ normalnie tlen to 21%
powietrza atmosferycznego, to ludzie nie
zauwaĝajÈ obniĝenia jego poziomu nawet
do 18%. Podobnie nie odczuwamy wzrostu stÚĝenia samego dwutlenku wÚgla
do 2–3%, choÊ normalnie stanowi tylko
uïamek procenta.
– To dla mnie nowoĂÊ. Ale przecieĝ
czujÚ, kiedy Ăwieĝego powietrza jest
zbyt maïo! No ibbez powodu przecieĝ nie
wprowadzano norm wymiany powietrza. Jak sam pan powiedziaï, znacznie
wyĝszych.
– OczywiĂcie, bo wbnaszym odczuciu
powietrze moĝe byÊ nieodpowiednie, jeĂli
po prostu brzydko pachnie albo nadmiernie wzroĂnie wbnim stÚĝenie pary wodnej.
Minimum warunków, jakie musi speï-
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niaÊ wentylacja, okreĂlajÈ obowiÈzujÈce
wszystkich przepisy prawa. OkreĂlajÈ
one ĝe trzeba zapewniÊ wyciÈg zuĝytego
powietrza zbkuchni, ïazienek, toalet oraz
pozbawionych okien pomieszczeñ bez
okien (garderoba, spiĝarnia), oraz nawiew
Ăwieĝego powietrza do pozostaïych
pomieszczeñ. Wentylacja powinna przy
tym gwarantowaÊ usuniÚcie zuĝytego
powietrza wbiloĂci co najmniej:
– 70bm3/h zbkuchni zbkuchenkÈ gazowÈ;
– 50bm3/h, jeĂli kuchenka jest elektryczna;
– 50bm3/h zbïazienki;
– 30bm3/h zboddzielnego WC;
– 15bm3 zbpomieszczenia pomocniczego
bez okna (np. garderoby).
Jednak sumujÈc to wszystko, otrzymujemy tylko nieprzekraczalne minimum.
Nie kaĝdy bÚdzie zbniego zadowolony. IbsÈ
jeszcze dodatkowe wymogi wbspecyficznych sytuacjach, zwiÈzane np. zbwietrzeniem salonu zbkominkiem albo garaĝu.
– Zaraz, zaraz, wynika stÈd, ĝe nie
okreĂlono, ile Ăwieĝego powietrza ma
napïywaÊ do miejsc, wbktórych przeby-
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napųyw powietrza
przez nawiewniki
i nieszczelnoƑci
przegród

pionowe kanaųy
wentylacyjne
usuwajČce
zuǏyte, cieplejsze
powietrze dziħki
konwekcji

c Zasada dziaųania wentylacji grawitacyjnej. Chųodne powietrze zewnħtrzne dostaje siħ do

domu przez nawiewniki lub nieszczelnoƑci, zaƑ ciepųe z wnħtrza ucieka pionowymi kanaųami
wentylacyjnymi
wamy przez wiele godzin – sypialni czy
salonu.
– Ibtak, ibnie. Bo przecieĝ powietrze, które
usuniemy np. zbkuchni, wpïywa do domu
wïaĂnie przez salon ibsypialnie. To taka
wentylacja poĂrednia, dziÚki której nie
musimy robiÊ nawiewu ibwyciÈgu osobno
wbkaĝdym pomieszczeniu. Zaïoĝenie jest
takie, ĝe pomieszczenia dzielimy umownie na „brudne” – te, zbktórych obligatoryjnie powietrze trzeba usunÈÊ (ïazienki,
kuchnie) oraz czyste, do których musimy
je doprowadziÊ zbzewnÈtrz (sypialnie,
salon). Zaïoĝenie caïego systemu jest
takie, ĝe wbefekcie ibtak caïy dom bÚdzie
odpowiednio przewietrzony, abkïopotów
wykonawczych ibkosztów, oczywiĂcie,
mniej. To system, który upowszechniï siÚ
wblatach 60. XXbw., zapoĝyczony zbFran-
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cji. WczeĂniej powszechnie budowano
wbten sposób, ĝe kanaï wentylacyjny
byï wbkaĝdym pokoju. Wbduĝej mierze
wynikaïo to z wykorzystywania pieców
zamiast centralnego ogrzewania, bo
wszÚdzie, gdzie staï piec, byï teĝ kanaï
wyciÈgowy.
Obecnie uĝywany system jest wygodniejszy dla wykonawców ibprojektantów,
dlatego taki sposób dystrybucji powietrza stosuje siÚ powszechnie nie tylko
wbtradycyjnej wentylacji grawitacyjnej,
ale i wbmechanicznej. Inna sprawa, ĝe
wbpraktyce nie zawsze dziaïa dobrze.
– Teraz rozumiem. Przejděmy wiÚc moĝe
do tych rodzajów wentylacji, bo wydaje
mi siÚ, ĝe choÊ po lekturze czasopism
budowlanych ibartykuïów wbInternecie
zbgrubsza rozumiem, jak która dziaïa,
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tobnie wszystko jest dla mnie jasne.
– Dobrze, zacznijmy zatem od wentylacji
grawitacyjnej, bo ta jest wbnaszym kraju
najczÚĂciej spotykana, takĝe wbnowych
domach. Czy jest pan wbstanie opisaÊ, jak
dziaïa?
– Jak juĝ mówiliĂmy, powietrze wpïywa
zbzewnÈtrz przez nawiewniki, abusuwajÈ je kanaïy wbkominach wentylacyjnych. No ibwïaĂnie tu chciaïem zapytaÊ,
skÈd wïaĂciwie bierze siÚ ten ciÈg wbkanaïach orazbdlaczego czasem zanika?
– Wentylacja grawitacyjna funkcjonuje
dziÚki konwekcji, czyli ruchowi powietrza wywoïanego róĝnicÈ jego gÚstoĂci
ibciĂnienia. Powietrze obwyĝszej temperaturze, pochodzÈce zbwnÚtrza domu,
ma mniejszÈ gÚstoĂÊ niĝ chïodniejsze
na zewnÈtrz, dlatego unosi siÚ ku górze.
Jednak to wszystko pod warunkiem,
ĝe ma którÚdy napïywaÊ chïodniejsze
ibprzez to ciÚĝsze powietrze zbzewnÈtrz.
By usprawniÊ ten ruch, stawia siÚ kominy
zbpionowymi kanaïami wentylacyjnymi.
Wbkanaïach powstaje tzw. ciÈg, ale trzeba
zastrzec, ĝe jest to pojÚcie mylÈce ibpowietrze zbbudynku jest nie tyle „wysysane”
na zewnÈtrz, co wypierane przez chïodne
ibgÚste powietrze napïywajÈce do domu
przez nawiewniki.
Grawitacyjna instalacja wentylacyjna
nie wymaga zasilania energiÈ elektrycznÈ
i zbracji swej prostoty, choÊ pracuje nierównomiernie, jest niezawodna. Wbtym
sensie, ĝe nie ma ĝadnych mechanicznych ani zasilanych zbzewnÈtrz elementów, które mogÈ siÚ zepsuÊ. Dlatego
wïaĂnie przepisy wymagajÈ jej wykonania
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tam, gdzie najwaĝniejsze jest bezpieczeñstwo, np. wbkotïowniach zbkotïami
obotwartej komorze spalania.
– Wbpana wersji brzmi to wszystko ïadnie ibprosto, ale przecieĝ nieraz dziaïa
ona ěle!
– Aleĝ oczywiĂcie, bo ten system moĝe
dobrze dziaïaÊ tylko, jeĂli speïnione sÈ
pewne warunki, zbktórych czÚĂÊ jest od
nas niezaleĝna.
Podstawowym jest róĝnica temperatury.
Temperatura powietrza wbdomu powinna
byÊ wyĝsza niĝ na zewnÈtrz. Przy czym
wiosnÈ iblatem czÚsto jest odwrotnie, co
prowadzi nawet do odwrócenia kierunku
ruchu powietrza – kanaï wywiewny staje
siÚ nawiewnym, abzanieczyszczenia ibnieprzyjemne zapachy zbkuchni ibïazienek,
zamiast byÊ usuwane, trafiajÈ do sÈsiednich pomieszczeñ.
Wbcieplejszych porach roku sytuacjÚ
ratuje to, ĝe zwykle otwieramy okna,
zapewniajÈc wbten sposób wymianÚ powietrza. Jednak otwarcie okien wbupalne
letnie dni powoduje przegrzanie pomieszczeñ, bo temperatura wewnÈtrz ibna
zewnÈtrz szybko siÚ wyrównuje.
ZimÈ zaĂ wentylacja grawitacyjna, jako
ĝe róĝnica temperatury jest duĝa, moĝe
powodowaÊ nawet zbyt intensywnÈ
wymianÚ powietrza. Bardzo wzrastajÈ
wówczas straty ciepïa, ponadto powietrze
zewnÚtrzne zawiera zimÈ bardzo maïo
wilgoci, co przy intensywnej wentylacji
doprowadza do nadmiernego przesuszenia powietrza wbdomu.
Kolejna bardzo waĝna sprawa to kanaïy.
IntensywnoĂÊ przepïywu powietrza (ciÈg)
wbkanaïach wentylacyjnych zwiÚksza siÚ,
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gdy kanaïy sÈ wysokie. Naleĝy przy tym
pamiÚtaÊ, ĝe efektywnÈ wysokoĂÊ kanaïu
liczymy nie od podïogi, lecz od wlotu
powietrza (kratki). Wbdomach jednorodzinnych, jako budynkach niskich,
wysokoĂÊ kanaïów jest niewielka, co
skutkuje niewydolnoĂciÈ wentylacji. Jest
to szczególnie dokuczliwe wbïazienkach
na poddaszu, które na ogóï sÈ wykorzystywane najintensywniej, gdyĝ sÈsiadujÈ
zbsypialniami.
Kanaïy muszÈ mieÊ teĝ wystarczajÈco
duĝe przekroje, aczkolwiek raczej nie wykonuje siÚ kanaïów obĂrednicy mniejszej
niĝ 15bcm (lub obwymiarach 14bxb14bcm),
co wbdomach jednorodzinnych wbzupeïnoĂci wystarcza.
Najlepiej jeĂli kanaïy majÈ gïadkie
Ăcianki, wówczas opory przepïywu sÈ
mniejsze. Przepïyw jest takĝe lepszy,
gdy kanaïy majÈ przekrój okrÈgïy, abnie
kwadratowy.
Trzeba pamiÚtaÊ obotuleniu kanaïów (kominów) izolacjÈ cieplnÈ, jeĝeli
przechodzÈ przez nieogrzewane pomieszczenia (strych), bo wbwychïodzonych
kanaïach ciÈg jest sïaby lub nawet siÚ
odwraca.
No ibwreszcie dopïyw powietrza, czyli
najczÚĂciej nawiewniki okienne, rzadziej
Ăcienne. MówiliĂmy juĝ obtym, ĝe na miejsce usuwanego powietrza musi napïywaÊ
Ăwieĝe. Inaczej nie ma wymiany.
– Czy moĝemy siÚ na chwilÚ przy nich
zatrzymaÊ? Wiem, ĝe sÈ ich róĝne
rodzaje.
– Dobrze. Podstawowy podziaï to okienne
lub Ăcienne, choÊ wbnowych domach spotyka siÚ gïównie te pierwsze. Ze wzglÚdu
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ca
Nwiewniki w ramach okiennych to obecnie

najpowszechniejsze rozwiČzanie. BR
SIVE

ca
Nwiewniki Ƒcienne zwykle stosuje siħ, gdy

nie wykonano ich w oknach albo w miejscach
bez okien, ale ze ƑcianČ zewnħtrznČ, np. kotųowniach, garderobach, spiǏarniach. AKERU
na sposób regulacji przepïywu powietrza,
mamy aĝ 4 popularne rodzaje.
O staïym przepïywie, czy raczej
staïym stopniu otwarcia, bez moĝliwoĂci
przymkniÚcia, stosowane wbspecyficznych miejscach, przede wszystkim
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wbkotïowniach zbkotïami na paliwa staïe
ibstarszymi gazowymi (z otwartÈ komorÈ
spalania). Ich wybór to kwestia priorytetu bezpieczeñstwa – kocioï zawsze
dostanie wystarczajÈco duĝo powietrza
ibnie powstanie zabójczy tlenek wÚgla
(czad). Ponadto wbtakich miejscach
wentylacja musi byÊ grawitacyjna, wiÚc
niezamykana kratka gwarantuje ciÈgïy
napïyw duĝej iloĂci Ăwieĝego powietrza,
Takie nawiewniki, zwykle obdoĂÊ maïym
przepïywie, byïy teĝ przez lata popularne jako najtañsza wersja nawiewników
okiennych.
Regulowane rÚcznie tym siÚ róĝniÈ
od poprzednich, ĝe da siÚ je przymykaÊ
i wbten sposób zmieniaÊ intensywnoĂÊ
wietrzenia. Taka regulacja teoretycznie
pozwala ograniczyÊ zbyt intensywnÈ
wymianÚ powietrza np. wbczasie mrozów. Jednak wbpraktyce maïo kto pa-

miÚta obzmianie nastaw nawiewników.
Automatyczne ciĂnieniowe utrzymujÈ
staïy przepïyw, niezaleĝnie od zmian ciĂnienia, gïównie dziaïania wiatru. Mamy
wiÚc stale zadany strumieñ powietrza
wentylacyjnego, a wbpoprzednich typach
wbpraktyce byï on zmienny, bo przez
szczelinÚ tej samej wielkoĂci przelatuje
nam wiÚcej lub mniej powietrza, zaleĝnie
od siïy wiatru. Zazwyczaj moĝna je równieĝ regulowaÊ rÚcznie.
Automatyczne higrosterowane reagujÈ zbkolei na wzrost poziomu wilgotnoĂci
powietrza wbpomieszczeniu. Wbpraktyce
wzrost wilgotnoĂci wbpomieszczeniu jest
sygnaïem, ĝe powietrze trzeba wymieniÊ. Bo parÚ wodnÈ wydzielamy my
sami, czyli jej zawartoĂÊ wbpowietrzu roĂnie, gdy wbpokoju jest wiÚcej osób albo
gdy nasz poziom aktywnoĂci wzrasta,
przykïadowo Êwiczymy, abnie czytamy.

d Zasada dziaųania wentylacji mechanicznej wywiewnej w
( yci Čgowej). aNwiew

ƑwieǏego powietrza
odbywa siħ przez nawiewniki w oknach lub Ƒcianach, ale jego usuwanie wymuszajČ wentylatory
wyrzutnia
powietrza
kontrolowane
usuwanie
powietrza przez
wentylator lub
wentylatory
wyciČgowe

napųyw powietrza
przez nawiewniki
i nieszczelnoƑci
przegród
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– Abjak wbtakim razie dziaïa drugi rodzaj wentylacji, czyli mechaniczna?
– Dla ĂcisïoĂci to nie jeden rodzaj systemu, abkilka. Zbczego wbdomach jednorodzinnych powszechnie stosuje siÚ dwa:
mechanicznÈ wywiewnÈ (wyciÈgowÈ)
oraz mechanicznÈ nawiewno-wywiewnÈ,
kojarzonÈ doĂÊ powszechnie zbcentralami
wentylacyjnymi zbfunkcjÈ odzysku ciepïa,
czyli rekuperacjÈ.
– JakoĂ nie kojarzÚ nikogo, kto miaïby tÚ
wentylacjÚ wyciÈgowÈ wbswoim domu,
rekuperatory juĝ prÚdzej.
– Niech pan poczeka aĝ wyjaĂniÚ, jak
kaĝdy zbtych ukïadów dziaïa. Zobaczy
pan, ĝe wcale nie przesadziïem, mówiÈc
obpowszechnoĂci tego rozwiÈzania.
Otóĝ, kiedy ruch powietrza nie odbywa

siÚ wbsposób naturalny, lecz zostaje wymuszony przez wentylatory (wentylator),
mówimy obwentylacji mechanicznej albo
inaczej wymuszonej.
Wentylatory mogÈ jedynie usuwaÊ zuĝyte powietrze, abjego napïyw odbywa siÚ
nawiewnikami okiennymi lub Ăciennymi,
mamy wówczas do czynienia zbmechanicznÈ wentylacjÈ wywiewnÈ (wyciÈgowÈ). JeĂli zaĂ zarówno wyciÈg powietrza
zuĝytego, jak ibnapïyw Ăwieĝego wymuszajÈ wentylatory, to otrzymujemy mechanicznÈ wentylacjÚ nawiewno-wywiewnÈ.
UrzÈdzenia zapewniajÈce wentylacjÚ
wywiewnÈ uĝywane sÈ powszechnie
wbpostaci wentylatorów wbïazienkach
ibwbokapach kuchennych, chociaĝ najczÚĂciej postrzega siÚ je jako uzupeïnienie
nie doĂÊ wydajnej wentylacji grawitacyjnej. Wbdomach jednorodzinnych rzadko
spotyka siÚ jednak instalacjÚ wentyla-

d Sposób dziaųania mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej. uT zarówno za dostarczanie

ƑwieǏego powietrza, jak i usuwanie zuǏytego odpowiadajČ wentylatory
jedna czerpnia
powietrza dla
caųego domu

wyrzutnia
powietrza

centrala
wentylacyjna
z wentylatorem
nawiewnym
i wyciČgowym
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cyjnÈ od poczÈtku, konsekwentnie
zaprojektowanÈ jako wyciÈgowÈ. Taka
wentylacja pozwala na precyzyjne
sterowanie intensywnoĂciÈ wymiany
powietrza, tym bardziej, ĝe skïada
siÚ przewaĝnie zbkilku niezaleĝnych
wentylatorów (wbkuchni, ïazience itd.),
zbktórych kaĝdy moĝe byÊ sterowany
wïasnym czujnikiem, mierzÈcym np.
wilgotnoĂÊ powietrza, czy teĝ programatorem czasowym. Wentylacja
wyciÈgowa jest przy tym doĂÊ prosta
wbbudowie ibnie wymaga dïugiej sieci
kanaïów poziomych ani wysokich
kominów wentylacyjnych.
– Faktycznie, miaï pan racjÚ. Dlaczego
wbtakim razie ten sposób wentylacji nie
upowszechniï siÚ jako samodzielny?
– Moĝna powiedzieÊ, ĝe ustÈpiï pola
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zbktórÈ ma wiele wspólnego. Zbtym ĝe nawiewno-wywiewna jest
bardziej zïoĝona, bo konieczne jest wtedy zapewnienie nie tylko wyciÈgu zbniektórych pomieszczeñ (kuchnia, ïazienki), ale ibnawiewu Ăwieĝego powietrza
do pozostaïych. Wymaga to wykonania
rozbudowanej sieci kanaïów, tym bardziej, ĝe prawie zawsze wykorzystuje
siÚ wówczas centralÚ wentylacyjnÈ
zbwentylatorami nawiewnym ibwyciÈgowym. Wbdomach jednorodzinnych taka
centrala zawiera jeszcze wymiennik
ciepïa, pozwalajÈcy odzyskiwaÊ ciepïo
zbpowietrza usuwanego na zewnÈtrz.
Uzupeïnieniem sÈ filtry, dziÚki którym
moĝna wstÚpnie oczyĂciÊ powietrze nawiewane, co moĝe byÊ waĝne dla osób
uczulonych na pyïki.

10

– Obile dobrze rozumiem, to ci, którzy
nie chcieli wentylacji grawitacyjnej
–bposzli od razu obdwa kroki dalej,
przeskakujÈc etap wentylacji wyciÈgowej, ĝeby zyskaÊ dodatkowe
korzyĂci.
– Nieěle pan to ujÈï. Abczy przy okazji
swoich lektur trafiï pan na opis wentylacji
hybrydowej, czyli poïÈczenia grawitacyjnej zbmechanicznÈ wyciÈgowÈ?
– CoĂ kojarzÚ, ale bez szczegóïów.
– To system, wbktórym wbsprzyjajÈcych
warunkach wentylacja dziaïa jako grawitacyjna. JeĂli zaĂ wbdanym momencie
okazuje siÚ niewydolna, uruchamia siÚ
wentylator ibmamy system wentylacji
mechanicznej wyciÈgowej. Na ogóï
realizuje siÚ to, montujÈc specjalne
nasady hybrydowe – zbwentylatorem,
lecz nie blokujÈce przepïywu grawitacyjnego – na zwieñczeniu komina. Moĝna
teĝ uĝywaÊ wentylatora zamontowanego
wbpomieszczeniu takim jak ïazienka
ibreagujÈcego na wzrost wilgotnoĂci. Wymaga to jednak przemyĂlanego sposobu
montaĝu.
– DziÚkujÚ bardzo, moi znajomi zaïoĝyli
wentylator wbïazience ibskoñczyïo siÚ to
jej zagrzybieniem. Abprzecieĝ miaïo byÊ
lepiej.
– Tu wïaĂnie wkraczamy wbobszernÈ
dziedzinÚ bïÚdów popeïnianych przy
projektowaniu, wykonaniu ibuĝytkowaniu
wentylacji. Niech zgadnÚ, wentylator
zamontowano wbmiejscu dotychczasowej,
zwykïej kratki wentylacyjnej?
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– Tak.
– Ibnajpewniej byï uruchamiany
rÚcznie, przykïadowo na czas dziaïania
prysznica?
– Zgadza siÚ.
– No to mamy podstawowy bïÈd. Tak
zamontowany wentylator wbzasadzie
powinien pracowaÊ stale.
– Pan chyba ĝartuje?
– Wcale nie. JeĂli wïoĝono go wbmiejsce
po kratce wentylacyjnej, to wbczasie
gdy nie pracowaï, blokowaï przepïyw
powietrza. Dlatego albo trzeba byïo
zaïoĝyÊ dobry, cichy ibenergooszczÚdny
wentylator pracujÈcy stale, albo poniĝej
wentylatora zrobiÊ wbkanale kratkÚ
wentylacyjnÈ. Tobdrugie oczywiĂcie
wbsytuacji, gdy grawitacyjne dziaïanie
instalacji byïo mniej wiÚcej wystarczajÈce. Rozumie pan, po co ta druga
kratka?
– MyĂlÚ, ĝe tak. Nawet jeĂli wentylator by nie pracowaï, caïoĂÊ dziaïaïaby
grawitacyjnie.
– Dokïadnie obto chodzi. ZaĂ wbrazie
niewydolnoĂci tego systemu, bo np. latem
brak róĝnicy temperatury pomiÚdzy wnÚtrzem domu ibotoczeniem albo po prostu
przy kÈpieli „naprodukowaliĂmy” wyjÈtkowo duĝo pary – uruchamia siÚ wentylator. Mógïby byÊ wïÈczany rÚcznie lub
automatycznie przez czujnik wilgotnoĂci.
Obecnie to juĝ powszechnie dostÚpna
ibtania automatyka.

Zeszyt 9

Wentylacja_cz_9.indd 11

cW
ysokiej jako Ƒci, ciche i energooszczħdne
wentylatory sČ przystosowane do pracy
ciČgųej. D
zi ħki nim moǏna ųatwo przerobiđ
niewydolny system grawitacyjny na skuteczny wyciČgowy. IS TPO
L

– Szkoda, ĝe nie znaïem tego rozwiÈzania wczeĂniej. Abtak przy okazji, czy
nie daïoby siÚ zrobiÊ równoczeĂnie
wbdomu wentylacji zbrekuperatorem, tej
nawiewno-wywiewnej, ibgrawitacyjnej?
Wtedy wblecie, gdy odzysk ciepïa nam
niepotrzebny, wentylatory nie zuĝywaïyby prÈdu, a ibna wypadek jego awarii
bylibyĂmy zabezpieczeni.
– Bez obrazy, ale to nie jest nawet pomysï
zbgatunku naraz nosimy pasek ibszelki.
Raczej równoczeĂnie próbujemy zaïoĝyÊ
kalosze ibsandaïy.
– Przecieĝ to absurd! Chyba pan przesadza. Wystarczyïoby przecieĝ zamknÈÊ
nawiewniki ibprzysïony kratek wentylacyjny, na czas korzystania zbwentylacji
mechanicznej.
– Wcale nie, bo to psucie wentylacji
od samego poczÈtku. Taki strzaï wbsto-
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pÚ. Otóĝ typowy nawiewnik wbpozycji
„zamkniÚte” przepuszcza okoïo 30% nominalnego strumienia powietrza. Kratkom
zbprzysïonÈ takĝe daleko do szczelnoĂci.
Fundujemy sobie niekontrolowanÈ wymianÚ powietrza, niszczymy wiÚc zrównowaĝenie strumieni wentylacyjnych
(nawiew ibwywiew), absprawnoĂÊ odzysku
ciepïa moĝna wïoĝyÊ miÚdzy bajki.
Jedno zbdwojga – albo robimy wentylacjÚ
grawitacyjnÈ, albo nawiewno-wywiewnÈ.
Inaczej wyjdzie jakieĂ dziwadïo, dziaïajÈce fatalnie i zbnajgorszymi cechami obu
systemów.
– No dobrze, wierzÚ. Ale dlaczego mówi
pan obnajgorszych cechach obu systemów? To wentylacja mechaniczna teĝ
ma wady? Nie mówiÚ, oczywiĂcie, obwadach wynikajÈcych ze zïego projektu
albo wykonania.
– ProszÚ pana, wszystko na Ăwiecie ma
jakieĂ wady, niech pan tylko nie powtarza
tego mojej ĝonie. Abtak serio, to gdyby
jakiĂ rodzaj wentylacji nie miaï wad,
robiono by go wszÚdzie ibpewnie nie trzeba by nawet narzucaÊ tego przepisami.
Mówiïem juĝ nieraz, ĝe kaĝde rozwiÈzanie wbtechnice ma jakieĂ mocne ibsïabe
strony. Przy wyborze oceniamy po prostu,
które przewaĝajÈ wbkonkretnej sytuacji
ibczy nie ma jakiejĂ cechy dyskwalifikujÈcej. Przykïadowo, powodujÈcej powaĝne
zagroĝenie dla bezpieczeñstwa. Przepisy
prawa ibnormy to wïaĂnie wbduĝej mierze
wyszczególnienie, czego wbdanej sytuacji
zastosowaÊ nie wolno, abjeĝeli wolno, to
pod jakimi warunkami.
ProponujÚ, ĝebyĂmy porozmawiali
obpowszechnie spotykanych, ibto od lat,

2
1

bïÚdach wbprojektowaniu ibwykonaniu
wentylacji. DziÚki temu bÚdzie pan teĝ
wiedziaï, czego pilnowaÊ przy budowie
wïasnego domu.
– Bardzo chÚtnie, bo kiedy opowiadaï
pan obróĝnych rodzajach wentylacji,
wszystko wyglÈdaïo na takie proste,
abprzecieĝ sam znam wiele osób, które
nie sÈ zadowolone zbtego, jak ona dziaïa wbich domach ibmieszkaniach.
– Poniewaĝ podawaïem tylko najogólniejsze zasady budowy, taki ideowy szkic,
który moĝna sprowadziÊ do 3 elementów:
wlot, wylot ibsiïa napÚdowa wprawiajÈca
powietrze wbruch. ZaĂ do dobrego rozwiÈzania wbkonkretnej sytuacji projektowej
moĝe byÊ bardzo daleko.
Niestety, wbnaszych polskich warunkach bardzo czÚsto wentylacja powstaje
wbogóle bez projektu. Ewentualnie jej
„zaprojektowanie” ogranicza siÚ do wrysowania na rzutach kondygnacji kominów zbkanaïami wentylacji grawitacyjnej
wbkuchni ibïazience, bez jakiegokolwiek
zastanowienia, czy taki system ma szansÚ
dziaïaÊ.
– Ale czemu miaïby nie dziaïaÊ, skoro
nawiewniki sÈ gdzie potrzeba ibkanaïy
wywiewne teĝ?
– ProszÚ pana, tu naleĝy przeanalizowaÊ
wzajemny ukïad pomieszczeñ zbnawiewem ibwyciÈgiem. Dotyczy to zarówno
wentylacji grawitacyjnej, jak ibmechanicznej. Powietrze do pomieszczeñ zbkanaïami
wywiewnymi jest zawsze zasysane najïatwiejszÈ drogÈ, czyli zbmiejsc, gdzie jego
przepïyw napotyka na jak najmniejsze
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opory. Dlatego jeĂli odlegïoĂÊ pomiÚdzy
kuchniÈ ibïazienkÈ, wbktórych znajduje siÚ
wyciÈg, abnp. sypialniami zbnawiewem
jest duĝa, lub jeĂli pomieszczenia zbwyciÈgiem oddzielajÈ od tych zbnawiewem
wiÚcej niĝ dwie pary drzwi, to trzeba
wykonaÊ dodatkowe kanaïy wywiewne.
Inaczej wentylacja wbnajbardziej oddalonych pomieszczeniach bÚdzie niewystarczajÈca. Podobny problem dotyka
teĝ pomieszczenia na poddaszu. Tam
powszechnie ïazienka znajduje siÚ blisko
schodów, absypialnie sÈ nieco oddalone.
Powietrze do ïazienki moĝe wówczas
napïywaÊ wcale nie zbsypialni na tej samej kondygnacji, lecz zbdoïu, zbotoczenia
schodów.
Równieĝ wentylacja wbduĝych pomieszczeniach, zwïaszcza wbsalonie,
potrafi pïataÊ figle. Przewaĝnie kanaï
wywiewny znajduje siÚ tylko wbpobliĝu
kominka. Wtedy jednak powietrze do
kratki wentylacyjnej moĝe byÊ zasysane
najkrótszÈ moĝliwÈ drogÈ – kanaïem
wbpodïodze, którego gïównym zadaniem
jest dostarczanie powietrza do spalania,
ewentualnie poprzez nawiewniki wbramie
najbliĝszego okna. Wbpozostaïej czÚĂci
pomieszczenia wymiana powietrza jest
wówczas niewystarczajÈca.
– Czyli Ăwieĝe powietrze wbdomu jest,
tylko niekoniecznie wbtych miejscach,
gdzie byÊ powinno?
– Dokïadnie tak. Wbskali caïego budynku
bilans siÚ zgodzi, ale zbprzewietrzenia
poszczególnych wnÚtrz nie bÚdziemy
zadowoleni. Jeszcze gorzej, jeĂli wyciÈgu
nie ma tam, gdzie byÊ powinien i wbpomieszczeniu praktycznie nie ma wymia-
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ny powietrza. Czasem zapomni obtym
projektant, czasem wykonawca, albo sami
to sobie fundujemy, bo zmieniliĂmy ukïad
Ăcian dziaïowych.
– MogÚ prosiÊ obkonkretny przykïad?
– ProszÚ bardzo: garderoby ibspiĝarnie,
czyli wbrozumieniu przepisów pomieszczenia pomocnicze bez okien. Wbprojektach czÚsto traktowane po macoszemu
albo wygradzane dopiero na koñcowym
etapie budowy. Spotkaïem siÚ nieraz
i zbtakÈ sytuacjÈ, ĝe kratka wyciÈgowa
ibkanaï byïy, lecz przewód miaï kilka
metrów dïugoĂci wbpoziomie, na dodatek zbparoma zakrÚtami. CoĂ takiego po
prostu nie moĝe dziaïaÊ. Jeszcze „lepszy”
byï „fachowiec”, który zrobiï wprawdzie
kratkÚ wentylacyjnÈ wbsuficie podwieszanym, jednak zbniczym siÚ ona nie ïÈczyïa.
Tam akurat stan faktyczny nie zgadzaï
siÚ zbprojektem, bo ekipa generalnego
wykonawcy postawiïa komin bez jednego
kanaïu wentylacyjnego. Ibtak to sprytnie
zamaskowaïa, ĝeby klient nie zorientowaï
siÚ przy odbiorze.
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wiatr wtųacza powietrze do
komina odwracajČc kierunek
jego ruchu, nastħpuje tzw.
cofka w wentylacji
silny boczny
wiatr
pojedynczy otwór wylotowy
tylko w jednej Ƒcianie bocznej
komina

wiatr przepųywa swobodnie przez
otwory u wylotu komina, jego duǏa
prħdkoƑđ zwiħksza jedynie intensywnoƑđ
dziaųania wentylacji
wentylacja pracuje normalnie
niezaleǏnie od siųy i kierunku wiatru,
nie ma odwrócenia kierunku ruchu
powietrza

silny boczny
wiatr
podwójny otwór wylotowy
w obu bocznych Ƒcianach
komina

cW
kanale z wylotem tylko po jednej stronie komina, przy niekorzystnym kierunku wiatru

dochodzi do odwrócenia ciČgu. Je Ƒli wyloty sČ po obu stronach, takie zjawisko nam nie grozi
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Niejako odwrotna sytuacja to zepsucie
wymiany powietrza przez dodanie nawiewników tam, gdzie ich byÊ nie powinno.
– Wydawaïo mi siÚ, ĝe taki dodatkowy nawiewnik nie moĝe zaszkodziÊ,
bobniby jak?
– OczywiĂcie, ĝe moĝe zaszkodziÊ. Typowe przykïady to nawiewniki wboknach ïazienek ibkuchni. Nawiewniki okienne lub
Ăcienne wbïazience powodujÈ nadmierne
wychïodzenie pomieszczenia, abjako ĝe
siÚ wbnim rozbieramy, jest to szczególnie
dokuczliwe. Powietrze do ïazienki powinno napïywaÊ zbprzylegïych pomieszczeñ
przez otwory wbdolnej czÚĂci drzwi.
Zapewnia to nie tylko utrzymanie wyĝszej
temperatury wbïazience, ale ibwymianÚ
powietrza wbsÈsiednich pomieszczeniach, które nie majÈ wïasnych kanaïów
wentylacyjnych. Podobnie wbkuchni – gdy
zrobimy wbniej nawiewnik, to bÚdzie
wprawdzie dobrze wentylowana, lecz
powietrze bÚdzie pïynÈÊ najkrótszÈ drogÈ,
czyli od nawiewnika do kanaïu wyciÈgowego. Powietrze przestanie pïynÈÊ do
kuchni zbprzylegïych pomieszczeñ.
¿eby byïo Ămieszniej, obowiÈzujÈca od
lat polska norma nakazuje wyposaĝaÊ
okna kuchenne wbnawiewniki! Ibtego nie
poprawiono, choÊ to negatywne zjawisko
„krótkiego spiÚcia” wbwentylacji opisujÈ
nawet podrÚczniki dla studentów.
– Nie spodziewaïem siÚ, ĝe coĂ moĝna
wbten sposób zepsuÊ. Duĝo jest jeszcze
tego rodzaju bïÚdów?
– Bardzo wiele ibpodam panu tylko najpopularniejsze. ProszÚ pamiÚtaÊ, ĝe na
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ogóï wynikajÈ one zbniezrozumienia, jak
funkcjonuje przepïyw powietrza wbdomu,
albo zblekcewaĝenia tej wiedzy.
CzÚsto kanaïy wentylacji grawitacyjnej
majÈ niedostatecznÈ wysokoĂÊ albo do
kanaïu pionowego prowadzi dïugi poziomy odcinek. By wymusiÊ ruch powietrza, potrzebny jest wówczas wentylator
wyciÈgowy. Ponadto kïopoty powoduje
najpopularniejszy sposób umiejscowienia
wylotów kanaïów wentylacyjnych ponad
dachem. Zwykle jest to pojedynczy otwór
wbbocznej Ăcianie komina – jeĂli akurat
wbstronÚ otworu wieje wiatr, to wtïacza
powietrze do kanaïu, odwracajÈc ciÈg.
¿eby to wyeliminowaÊ, naleĝy otwory
wylotowe wykonywaÊ wbprzeciwlegïych
Ăcianach kaĝdego kanaïu, przy czym trudno wówczas zgrupowaÊ kilka kanaïów
wbjednym kominie.
Ludzie próbujÈ ratowaÊ niewydolnÈ
wentylacjÚ na róĝne sposoby. Przykïadowo robiÈ otwór wbĂcianie zewnÚtrznej
ibosadzajÈ wbnim wentylator. To jednak
wbwiÚkszoĂci sytuacji bardzo wadliwe
rozwiÈzanie. Nie zapewnia wïaĂciwego
kierunku ruchu powietrza (wyciÈgu),
dziaïa raczej jak nawiewnik. WyciÈg jest
wbstanie zapewniÊ zamontowany wbtakim
miejscu wentylator, jednak pod warunkiem, ĝe dziaïa stale, abnie tylko okresowo.
Jeĝeli wbpomieszczeniu znajduje siÚ kocioï
lub piec na paliwo staïe, albo urzÈdzenia
gazowe zbotwartÈ komorÈ spalania, to
wentylator Ăcienny nie zapewnia bezpieczeñstwa przy ich eksploatacji. Powodowane przez wentylator podciĂnienie moĝe
spowodowaÊ odwrócenie kierunku ruchu
dymu lub spalin wbkominie ibcofniÚcie
siÚ ich do pomieszczenia. Dlatego takie
rozwiÈzanie jest zabronione przez prawo.
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Sporo jest i niby drobniejszych bïÚdów.
ChoÊby zbyt niskie umieszczenie kratki
wentylacyjne. Kratki wentylacyjne majÈ
znajdowaÊ siÚ nie niĝej niĝ 15 cm od
sufitu, bo wïaĂnie tam gromadzi siÚ
zawierajÈce najwiÚcej zanieczyszczeñ
powietrze. Pod sufitem koncentruje siÚ
teĝ gaz ziemny, jeĂli wbinstalacji gazowej
pojawi siÚ nieszczelnoĂÊ.
CzÚsto przyczynÈ niewydolnoĂci caïego
systemu jest to, ĝe inwestor wybraï nieodpowiednie drzwi wewnÚtrzne.
– Teraz chyba pan sobie ze mnie ĝartuje? Co ma piernik do wiatraka?
– Tym razem ma ibto bardzo duĝo. Skoro
zbniektórych pomieszczeñ powietrze
jest tylko usuwane, abdo innych jedynie
dostarczane, to niezbÚdne jest umoĝliwienie jego swobodnego przepïywu
– oczywiĂcie, wbkierunku pomieszczeñ
zbwyciÈgiem (ïazienki, kuchnie). Dlatego
wïaĂnie typowe drzwi przeznaczone do
ïazienek majÈ ubdoïu otwory. Te do pokoi
powinny mieÊ nieco podciÚte skrzyïa,
tak by koñczyïy siÚ 1bcm nad podïogÈ.
Do kuchni natomiast naleĝy wybraÊ albo
drzwi zbotworami, albo przyciÈÊ je wyĝej
– ok. 2,5bcm.
½le siÚ bÚdzie takĝe dziaïo, jeĝeli
pomieszczenia zbkanaïami wywiewnymi
oddzielone sÈ od pozostaïych wiÚcej niĝ
dwiema parami drzwi. Wbtakich sytuacjach wbpomieszczeniach najbardziej
oddalonych od kanaïów wywiewnych
wbkuchni, WC ibïazienkach, trzeba wykonaÊ dodatkowe kanaïy wywiewne.
– Abco pan myĂli obwentylacji zbrekuperatorem? Mam wraĝenie, ĝe to coraz
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powszechniejsze rozwiÈzanie. Chociaĝ
zastanawiam siÚ, czy warto siÚ na nie
decydowaÊ, jeĂli uda siÚ dobrze zrobiÊ
wentylacjÚ grawitacyjnÈ.
– ProszÚ pana, mechaniczna wentylacja
nawiewno-wywiewna zbodzyskiem ciepïa, bo tak to siÚ formalnie nazywa, zbcaïÈ
pewnoĂciÈ ma przed sobÈ przyszïoĂÊ.
Ibkaĝdy inwestor zaczynajÈcy budowÚ,
powinien przynajmniej rozwaĝyÊ jej zastosowanie. Niekoniecznie uzna ostatecznie, ĝe jÈ zrobi, ale nie wziÈÊ zbgóry tej
opcji pod uwagÚ jest po prostu gïupotÈ.
– Dlaczego wbtakim razie ten rodzaj
wentylacji jest taki istotny?
– Projektanci systemów wentylacyjnych
zawsze byli wbdoĂÊ trudnej sytuacji.
Zbjednej strony, ograniczenie intensywnoĂci wymiany powietrza zmniejsza straty
energii, jest wiÚc ekonomicznie poĝÈdane,
zbdrugiej – niedostatek Ăwieĝego powie-
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trza wpïywa negatywnie na samopoczucie mieszkañców domu, uïatwia teĝ
zaatakowanie budynku przez pleĂñ i inne
grzyby. CzÚĂciowo przynajmniej udaïo
siÚ pogodziÊ te dwie sprzeczne tendencje
wïaĂnie dziÚki upowszechnieniu wentylacji zbodzyskiem ciepïa.
Ponadto proszÚ pamiÚtaÊ, ĝe normy
ochrony cieplnej dla budynków sÈ coraz
ostrzejsze, abprzez to wzrasta wpïyw strat
ciepïa powodowanych przez wentylacjÚ
na ogólny bilans energetyczny domu.
Juĝ teraz, wbtych wznoszonych zgodnie
zbobowiÈzujÈcymi przepisami, wentylacja
grawitacyjna powoduje nawet poïowÚ
caïkowitych strat ciepïa. KilkadziesiÈt lat
temu byïo to maksymalnie 20%, sytuacja
jest wiÚc obecnie zupeïnie inna. Szukanie
oszczÚdnoĂci ciepïa po stronie wentylacji
staïo siÚ po prostu bardziej uzasadnione,
niĝ poprawianie Ăcian czy okien.
– Czy chodzi wbtakim razie wyïÈcznie
obenergooszczÚdnoĂÊ?
– Aleĝ nie, zaryzykowaïbym raczej stwierdzenie, ĝe najwiÚksza róĝnica pomiÚdzy
grawitacyjnÈ ibmechanicznÈ wentylacjÈ
nie tkwi wcale wbmoĝliwoĂci odzysku
ciepïa. Tak siÚ po prostu skïada, ĝe
praktycznie tylko wymuszona wentylacja
nawiewno-wywiewna pozwala na zastosowanie odzysku ciepïa. Ibaĝ ĝal zbtej opcji
nie skorzystaÊ, bo zasada jest tu bardzo
prosta – zanim zuĝyte powietrze zostanie
wyrzucone na zewnÈtrz, przepïywa przez
wymiennik ciepïa, dziÚki czemu zawarte
wbnim ciepïo ogrzewa Ăwieĝe powietrze
nawiewane. Strumienie powietrza nawiewanego ibwywiewanego nie mieszajÈ siÚ
przy tym ze sobÈ.

Zeszyt 9

Wentylacja_cz_9.indd 17

Lecz najwaĝniejsze jest to, ĝe wentylacja mechaniczna moĝe byÊ wbpeïni kontrolowana, zaĂbjej wydajnoĂÊ nie zaleĝy
od kaprysów pogody. To my, abnie zmiana
temperatury albo wiatr decydujemy, jak
intensywnie bÚdÈ wietrzone wnÚtrza.
Ponadto jest jeszcze aspekt bardzo waĝny
dla alergików. Powietrze dostarczane do
domu moĝe byÊ filtrowane ibdziÚki temu
oczyszczone np. zbpyïków roĂlin.
– Tak sobie myĂlÚ, ĝe to coĂ nie tylko dla
alergików. Moi znajomi majÈ dom blisko ruchliwej drogi. Gdy go budowali,
jeszcze taka ruchliwa nie byïa, abteraz
sami przyznajÈ, ĝe unikajÈ otwierania
okien od tej strony, wïaĂnie ze wzglÚdu
na zanieczyszczenie powietrza.
– Uwaga jak najbardziej sïuszna, ale wentylacja mechaniczna daje jeszcze jednÈ
moĝliwoĂÊ. Mianowicie zaopatrujÈca caïy
dom czerpnia powietrza moĝe siÚ znaleěÊ
zbdala od ulicy, choÊby wbogrodzie. Tym
prostym sposobem wielokrotnie obniĝamy poziom zanieczyszczeñ.
– Czym wbtakim razie powinienem siÚ
kierowaÊ, jeĂli zechcÚ kupiÊ rekuperator?
– Przede wszystkim, niech pan wybije sobie zbgïowy zaczynanie od wyboru samej
centrali wentylacyjnej. To jakby zaczynaÊ
wybór samochodu od wyboru konkretnego modelu silnika. Centrala musi byÊ
dopasowana do budynku: jego wielkoĂci
ibwymaganej intensywnoĂci wymiany
powietrze, tego jak ibgdzie moĝna poprowadziÊ kanaïy, wbefekcie ich dïugoĂci
ibĂrednicy oraz wielu innych czynników.
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c Zasada dziaųania centrali z odzyskiem ciepųa

jest bardzo prosta. Powietrze usuwane, zanim
zostaje wyrzucone, oddaje swoje ciepųo nawiewanemu z zewnČtrz. o
D tego w ųaƑnie jest
potrzebny wymiennik ciepųa. EV NTU
ERI NDU
S TR
SEI
JeĂli chce pan mieÊ dobry system wentylacji mechanicznej, to proszÚ zaczÈÊ od
zatrudnienia dobrego projektanta, który
zna siÚ na tym rodzaju wentylacji.
– Jednak dalej nie rozumiem za bardzo,
czemu nie mogÚ wybraÊ jakiegoĂ rekuperatora, do którego fachowiec dopasuje instalacjÚ.
– Wiele osób tego nie rozumie, abskutki sÈ
opïakane. To instalacja ma byÊ dopasowana do konkretnego budynku, abjedynie jej
czÚĂciÈ jest rekuperator. MajÈc wstÚpny
projekt domu, moĝna okreĂliÊ tylko
podstawowe parametry systemu wentylacyjnego – które pomieszczenia muszÈ
mieÊ nawiew, które wyciÈg, jak duĝo
powietrza trzeba wymieniÊ, czy wreszcie,
gdzie znajdzie siÚ miejsce na rekuperator.
Ibwbtym momencie staje siÚ niezbÚdny
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fachowiec-projektant. Jego wiedza jest
niezbÚdna przy obliczaniu oporów (strat
ciĂnienia) spowodowanych przez kanaïy
ibksztaïtki oraz zrównowaĝenia przepïywu
powietrza. Po okreĂleniu strat ciĂnienia
bÚdzie wiadomo, jaki minimalny sprÚĝ
dyspozycyjny musi zapewniaÊ centrala,
przy wymaganej wydajnoĂci. Jako ĂredniÈ
wartoĂÊ dla niewielkich instalacji wbdomach jednorodzinnych moĝna przyjÈÊ
150bPa, jednak róĝnice mogÈ byÊ bardzo
duĝe.
Ponadto zdarza siÚ, ĝe producenci
podajÈ sprÚĝ dyspozycyjny samych
wentylatorów – bez uwzglÚdnienia oporów powodowanych przez wymiennik
ciepïa, króÊce centrali ibfiltry. Abte bywajÈ
wiÚksze, niĝ wystÚpujÈce wbcaïej reszcie
instalacji.
Zbalansowanie przepïywu powietrza
wbtakim ukïadzie to jedno zbnajwaĝniejszych zadañ projektanta. Chodzi obto, ĝe
kanaïy obróĝnej dïugoĂci i zbróĝnÈ liczbÈ
ksztaïtek stawiajÈ przepïywajÈcej strudze
powietrza odmienny opór. JeĂli tego nie
uwzglÚdniÊ przy planowaniu systemu,
powietrze popïynie przede wszystkim
tam, gdzie opory bÚdÈ najmniejsze.
Podobnie dzieje siÚ wběle wyregulowanych instalacjach grzewczych, wbktórych
grzejniki poïoĝone najbliĝej kotïa sÈ zbyt
gorÈce, abte oddalone – zaledwie letnie.
Krytyczne znaczenie dla obliczeñ tego
typu ma zawsze najbardziej kïopotliwy
fragment instalacji, wbktórym opory sÈ
najwiÚksze. Najprostsza metoda to dobraÊ
sprÚĝ wentylatora wïaĂnie dla tego odcinka, a wbpozostaïych zdïawiÊ przepïyw
przepustnicami. Niestety, to teĝ metoda
najmniej korzystna ze wzglÚdu na koszty
eksploatacji – wentylatory zuĝyjÈ duĝo
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prÈdu, by wytworzyÊ wysokie ciĂnienie,
które ibtak „zdusimy”. Moĝna jednak
spróbowaÊ rozwiÈzaÊ problem inaczej
– zmieniÊ trasÚ kanaïów, zwiÚkszyÊ
Ărednice tego najbardziej niekorzystnego
(opory spadnÈ), zmieniÊ miejsce montaĝu
rekuperatora.
Tak dïugo, jak nie znamy parametrów
instalacji, wybieranie centrali jest po
prostu bez sensu.
– Przekonaï mnie pan, jak istotny jest
projekt. Ale da siÚ chyba coĂ doradziÊ
wbsprawie tego, jakie parametry rekuperatorów sÈ naprawdÚ waĝne, abjakie
niekoniecznie. Tak ĝebym wiedziaï
przynajmniej obco pytaÊ sprzedawców?
– To da siÚ zrobiÊ. Generalnie, odrzuciÊ
caïÈ piÚknie brzmiÈcÈ marketingowÈ
otoczkÚ ibĝÈdaÊ od sprzedawców konkretnych danych. LubiÈ oni „czarowaÊ” klienta masÈ wspóïczynników ibliczb – najlepiej jak najwiÚkszych. Jednak jeĂli nie sÈ
oni wbstanie podaÊ, wbjakich warunkach
ich urzÈdzenie osiÈga tak Ăwietne wyniki,
sÈ to informacje kompletnie bez wartoĂci.
Dwa najwaĝniejsze ibĂciĂle powiÈzane ze
sobÈ parametry to wydajnoĂÊ ibsprÚĝ. Bo
jaki poĝytek zbcentrali dajÈcej obpoïowÚ za
maïo powietrza? Te dwa parametry trzeba
rozpatrywaÊ ïÈcznie, bo zawsze gdy
roĂnie wymagany sprÚĝ, wydajnoĂÊ wentylatorów spada. Po prostu, gdy wentylator musi pokonaÊ duĝy opór, przetïacza
mniej powietrza. Efekt jest dokïadnie ten
sam, jak przy odkurzaczu zbzapeïnionym
workiem – peïny worek, to duĝy opór dla
powietrza ibssanie jest sïabe.
Najlepiej, gdy wbkatalogu znajduje siÚ
wykres pokazujÈcy zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy
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wydajnoĂciÈ centrali (m3/h) absprÚĝem
dyspozycyjnym (Pa). Inaczej moĝe siÚ
okazaÊ, ĝe daliĂmy siÚ nabraÊ. Wbmateriaïach podano np. wydajnoĂÊ 300bm3/h
oraz sprÚĝ 200bPa, lecz przecieĝ nikt nie
napisaï, ĝe sÈ one osiÈgane równoczeĂnie!
ByÊ moĝe ta centrala osiÈga 300bm3/h
przy zaledwie 50bPa, czyli wbwarunkach,
wbjakich najpewniej nigdy nie bÚdzie
pracowaÊ.
– Abwidzi pan, mi parametry rekuperatora wbpierwszym rzÚdzie kojarzÈ siÚ ze
sprawnoĂciÈ. To chyba najczÚĂciej eksponowana wartoĂÊ ibmam wraĝenie, ĝe
walka odbywa siÚ gïównie na tym polu.
– Moĝe jeszcze wierzy pan, ĝe wbpraktyce osiÈgnie to, co obiecujÈ wbreklamach? ¥rednia, wbciÈgu caïego sezonu,
sprawnoĂÊ odzysku ciepïa wbinstalacji
na poziomie 70% to bardzo dobry wynik. SkÈd wiÚc katalogowe parametry
sprawnoĂci ponad 90%? Bo sprawnoĂÊ
to nie tylko najbardziej eksponowany,
ale ibnajbardziej zafaïszowany parametr.
Popularnych metod oszukiwania
klienta jest kilka. Przede wszystkim
powinniĂmy ustaliÊ sprawnoĂÊ czego, tak
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naprawdÚ, nam siÚ przedstawia i wbjakich
warunkach jest ona osiÈgana.
SprawnoĂÊ wymiennika ciepïa. Wbprzypadku wymienników wbcentralach wentylacyjnych, najczÚĂciej podawana jest
tzw. sprawnoĂÊ temperaturowa – oblicza
siÚ jÈ, uwzglÚdniajÈc jedynie temperaturÚ
powietrza nawiewanego ibusuwanego,
abpomijajÈc fakt, ĝe powietrze wewnÚtrzne ma wiÚcej wilgoci, niĝ nawiewane
zbzewnÈtrz. Powietrze wilgotne zawiera
wiÚcej energii od suchego obtej samej
temperaturze. Faktyczna, uwzglÚdniajÈca rzeczywistÈ iloĂÊ ciepïa zawartego
wbstrumieniach powietrza usuwanego
ibdoprowadzanego, sprawnoĂÊ wymiennika jest zawsze niĝsza niĝ tzw. sprawnoĂÊ
temperaturowa.
SprawnoĂÊ centrali wentylacyjnej. BezwzglÚdnie niĝsza od sprawnoĂci samego
wymiennika, bowiem uwzglÚdnia energiÚ
zuĝytÈ przez pracujÈce wentylatory.
SprawnoĂÊ odzysku ciepïa wbinstalacji. Zawsze bÚdzie niĝsza niĝ sprawnoĂÊ
samej centrali, bo rurociÈgi powodujÈ
opory zmniejszajÈce wydajnoĂÊ wentylatorów oraz sÈ ěródïem strat ciepïa.
Nierzadko jednak sprzedawcy nie tylko
nie uprzedzajÈ obtym nabywcy, nawet
– zamiast sprawnoĂci centrali – podajÈ
samÈ sprawnoĂÊ temperaturowÈ wymiennika.
¿eby moĝna byïo zaĂ porównaÊ sprawnoĂÊ dwóch rekuperatorów, musi byÊ ona
mierzona wbtakich samych warunkach:
– dla identycznej temperatury powietrza wewnÚtrznego ibzewnÚtrznego (gdy
róĝnica temperatury roĂnie, sprawnoĂÊ
wzrasta);
– przy takiej samej wilgotnoĂci powietrza;
– dla takiej samej wydajnoĂci centrali

0
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DLA ZAAWANSOWANYCH
Jak obliczyÊ sprawnoĂÊ rekuperatora?
SprawnoĂÊ temperaturowÈ wyznaczamy zbdoĂÊ
prostego wzoru:
[(Tn - Tz) : (Tw – Tz)] × 100
gdzie:
Tw – temperatura wewnÚtrzna
Tn – temperatura powietrza nawiewanego do
pomieszczenia (mierzona na wylocie króÊca
nawiewowego rekuperatora, abnie przy anemostacie!)
Tz – temperatura powietrza na zewnÈtrz
Wystarczy wiÚc jedynie zmierzyÊ temperaturÚ
na 4 króÊcach centrali. Przykïadowo, gdy powietrze wewnÈtrz budynku ma +20°C, abna zewnÈtrz -20°C, róĝnica temperatury wynosi 40°C.
Kiedy po wïÈczeniu rekuperatora powietrze
nawiewane bÚdzie miaïo 0°C, czyli odzyskamy
20bstopni zb40, mamy sprawnoĂÊ 50%.
BÚdzie to oczywiĂcie tylko sprawnoĂÊ chwilowa, bez uwzglÚdnienia wilgotnoĂci ibprÈdu zuĝywanego przez wentylatory. Bardzo ciekawego
materiaïu mógïby za to dostarczyÊ taki pomiar
prowadzony przez kilka sezonów grzewczych,
uzupeïniony ob informacje zb czujników wilgotnoĂci iblicznika energii elektrycznej (wentylatory
ibodszranianie). Skompletowanie takiej aparatury nie byïoby wcale szczególnie kosztowne.

(gdy powietrze pïynie wolniej przez wymiennik, sprawnoĂÊ roĂnie).
– dla zrównowaĝonych strumieni powietrza nawiewanego ibusuwanego. Kiedy
centrala usuwa wiÚcej powietrza niĝ
dostarcza, jej sprawnoĂÊ pozornie roĂnie,
lecz wbrzeczywistoĂci wbpomieszczeniach
panuje wówczas podciĂnienie ibprzez
wszelkie nieszczelnoĂci napïywa zimne
powietrze zewnÚtrzne.
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Bo pamiÚtam zbnaszej rozmowy obogrzewaniu, ĝe chociaĝby kotïy na róĝne paliwa majÈ swoje specjalne wymagania.
– Dobrze, ĝe pan poruszyï ten temat, bo
to sprawy szczególnie waĝne, od których
zaleĝy bezpieczeñstwo domowników.
Chodzi nie tyle obpaliwo samo wbsobie,
ale obklasyfikacjÚ kotïów na te zbotwartÈ
ibzamkniÚtÈ komorÈ spalania. Innymi
sïowy, pobierajÈce powietrze do spalania
zbpomieszczenia, wbktórym sÈ zainstalowane oraz te czerpiÈce powietrze bezpoĂrednio zbzewnÈtrz. PamiÚta pan moĝe,
które kotïy majÈ zawsze otwartÈ komorÚ
spalania?
– Nie podejrzewaïem nawet, ĝe jest tu
tyle zmiennych. Obile dobrze rozumiem,
jedno urzÈdzenie obkatalogowo lepszej
sprawnoĂci moĝe byÊ faktycznie gorsze
od drugiego, choÊ na papierze wypada
lepiej.
– Dokïadnie obto mi chodziïo. IbproszÚ
zauwaĝyÊ, ĝe nie musi to ĂwiadczyÊ
oboszustwie ze strony producenta.
Przynajmniej nie oszustwie wbsensie
Ăcisïym, bo czasem warunki testów sÈ tak
naciÈgane, ĝe jeĂli nie jest to oszustwo,
tobprzynajmniej dokonana zbpremedytacjÈ
manipulacja. Niestety, tylko czïowiek
zbdoĂwiadczeniem jest wbstanie wykryÊ
sporÈ czÚĂÊ takich sztuczek.
– Bardzo dziÚkujÚ za ostrzeĝenie.
ZabwentylacjÚ zbrekuperatorem nie
bÚdÚ siÚ braï bez pomocy specjalisty
ibprojektu. Chciaïem jednak zapytaÊ
jeszcze obpewne specjalne sytuacje,
wbktórych trzeba pilnowaÊ wentylacji.

Zeszyt 9

Wentylacja_cz_9.indd 21

– PamiÚtam, te na wÚgiel ibdrewno.
Gazowe mogÈ byÊ zaĂ zarówno zbkomorÈ zamkniÚtÈ, jak ibotwartÈ.
– Brawo! WidzÚ, ĝe nasze rozmowy
przyniosïy efekt. Dodam tylko, ĝe kotïów
gazowych zbotwartÈ komorÈ jest coraz
mniej, abod wrzeĂnia 2015br. wejdÈ wbĝycie dodatkowe ograniczenia wbich stosowaniu. To wïaĂnie rodzaj komory spalania
determinuje nam dopuszczalne ibzabronione sposoby wentylacji pomieszczenia
zbkotïem. Bo przypominam, ĝe nie zawsze
musi to byÊ wydzielona kotïownia, kocioï
gazowy zaĂ moĝe sobie wisieÊ wbkuchni
albo korytarzu.
W miejscach, gdzie pracuje kocioï
zbotwartÈ komorÈ spalania – wentylacja
musi byÊ grawitacyjna. Absolutnie zabronione jest za to montowanie wentylatorów wyciÈgowych, obczym juĝ chyba
panu wspominaïem.
Z kolei, gdy komora spalania jest zamkniÚta, przepisy nie narzucajÈ rodzaju
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Rozmo
owy o wenttylacji
wentylacji, ale wymiana powietrza musi
byÊ zapewniona. Nie trzeba wprawdzie
tÈ droga dostarczaÊ tlenu do kotïa, lecz
zawsze pozostaje ryzyko rozszczelnienia
ibwycieku gazu, który musi byÊ usuniÚty.
– Rozumiem, ĝe kominkowi teĝ musimy
zapewniÊ dopïyw powietrza, wbkoñcu
odbywa siÚ wbnim spalanie.
– Jak najbardziej, dokïadnie tak samo, jak
wbprzypadku kotïów. Bez wystarczajÈcej
iloĂci tlenu zawartego wbpowietrzu spalanie nie moĝe przebiegaÊ prawidïowo,
abciÈg kominowy jest zaburzony. Niedobór powietrza to chyba najczÚĂciej spotykana przyczyna kïopotów zbkominkami.
Zgodnie zbprzepisami, do zamkniÚtego
kominka zbwkïadem powinno siÚ doprowadziÊ 10 m3 powietrza wbciÈgu godziny
na kaĝdy kW mocy cieplnej. Dlabniezbyt
duĝego urzÈdzenia obmocy 15bkW to aĝ
150bm3/h. Wbpraktyce kominki zuĝywajÈ
go mniej, bo rzadko osiÈgajÈ moc nominalnÈ przez dïuĝszy czas.
Modele otwarte, bez wkïadu, potrzebujÈ go jeszcze wiÚcej. Po to, by kominek
otrzymaï doĂÊ tlenu, naleĝy doprowadziÊ
powietrze spoza budynku specjalnym
przewodem wprost do komory spalania
lub wbjego pobliĝe, ewentualnie mogÈ
je zapewniÊ nawiewniki wboknach. Ale
tego ostatniego rozwiÈzania nie polecam,
bo przepïyw przez typowe nawiewniki
jest maïy, abdo tego powietrze, zanim
dotrze do celu, wychïodzi caïe pomieszczenie. Kanaï doprowadzajÈcy powietrze powinien mieÊ duĝÈ powierzchniÚ
przekroju. ¿aden przepis tego wprawdzie
nie okreĂla, lecz nie bez przyczyny kratki
doprowadzajÈce powietrze do kotïowni
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zbkotïem na paliwo staïe muszÈ mieÊ
powierzchniÚ 200bcm2. Przynajmniej taki
jest teĝ przekrój komina, bo dla kanaïu
okrÈgïego oznacza to Ărednice okoïo
16bcm. Przewaĝnie kanaï jest prowadzony
zbzewnÈtrz wbpodïodze. Wbtakiej sytuacji czÚsto wygodniejsze jest równolegïe
uïoĝenie dwóch kanaïów obmniejszej
Ărednic niĝ jednego wiÚkszego. Sam mam
to zrobione wïaĂnie wbten sposób. Kanaï
powinien mieÊ przepustnicÚ, by moĝna
go byïo zamknÈÊ, gdy urzÈdzenie nie jest
uĝywane. Inaczej przepïyw powietrza
bÚdzie wychïadzaï kominek ibpomieszczenie.
– Abjakie rodzaje wentylacji moĝe mieÊ
wbtakim razie salon zbkominkiem?
– Zacznijmy od tego, ĝe bardzo niewiele
wkïadów kominkowych ma caïkowicie
zamkniÚtÈ komorÚ spalania, bo zbtego
wynikajÈ wszelkie dalsze uwarunkowania. Ibniech pana nie zmyli to, ĝe sÈ
to tzw. zamkniÚte wkïady kominkowe.
Prawie zawsze majÈ nawiewniki wbpobliĝu drzwiczek ibpopielnika. WbzwiÈzku
zbtym, ĝe paleniska kominków nie sÈ
wbpeïni odizolowane od pomieszczenia, przepisy zabraniajÈ wykonywania
wbtakim pomieszczeniu mechanicznej
wentylacji wyciÈgowej, bo wyciÈg mógïby
spowodowaÊ odwrócenie kierunku ruchu
dymu wbkominie ibzasysanie produktów
spalania do pomieszczenia.
W pokoju zbkominkiem moĝna natomiast zastosowaÊ wentylacjÚ grawitacyjnÈ
lub mechanicznÈ nawiewno-wywiewnÈ,
pod warunkiem jednak, ĝe zapewnia ona
dopïyw powietrza wbiloĂci co najmniej
równej lub wiÚkszej, niĝ iloĂÊ powie-
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c Kominek lub piec w salonie oznacza szcze-

gólne wymogi odnoƑnie wentylacji. JØTU
L
trza usuwanego razem przez wentylacjÚ
ibprzez komin poïÈczony zbpaleniskiem
kominka.
Kïopot polega na tym, ĝe intensywnoĂÊ
palenia wbkominku, abwiÚc ibniezbÚdna
iloĂÊ powietrza zuĝywanego do spalania,
jest bardzo zmienna. Dla bezpieczeñstwa
wbpomieszczeniu kominkowym warto jest
zamontowaÊ czujnik poziomu stÚĝenia
tlenku wÚgla, który wbrazie potrzeby
nie tylko nas ostrzeĝe, ale moĝe takĝe
wysïaÊ sygnaï do centrali wentylacyjnej,
ĝeby zwiÚkszyïa intensywnoĂÊ wymiany
powietrza.

ki wentylacyjne ibinne nieszczelnoĂci
wbprzeciwlegïych Ăcianach. Taki garaĝ
jest po prostu przewiewany. WbwiÚkszoĂci sytuacji moĝna zaplanowaÊ wentylacjÚ grawitacyjnÈ lub mechanicznÈ.
Szczególne wymogi dotyczÈ zaĂ garaĝy
znajdujÈcych siÚ poniĝej poziomu terenu,
jeĂli parkujÈ wbnich samochody zasilane
gazem pïynnym (LPG). MuszÈ mieÊ wentylacjÚ mechanicznÈ wywiewnÈ, sterowanÈ czujnikiem stÚĝenia gazu propan-butan. Gaz pïynny ma wiÚkszÈ gÚstoĂÊ niĝ
powietrze i wbrazie wycieku – gromadzi
siÚ przy podïodze, skÈd nie jest wbstanie
usunÈÊ go wentylacja grawitacyjna.
– Panie inĝynierze, dziÚkujÚ bardzo za
rozmowÚ ibprzepraszam, ĝe znów zajÈïem aĝ tyle czasu.
– Aleĝ nie ma za co. Lepiej wszystko
omówiÊ jeszcze przed budowÈ, zamiast
potem poprawiaÊ, albo ĝaïowaÊ, ĝe czegoĂ
siÚ nie zrobiïo.

– Chciaïbym jeszcze zapytaÊ obwentylacjÚ garaĝu, bo wydaje mi siÚ, ĝe
wbniektórych nie widziaïem kominów
wentylacyjnych.
– Bardzo moĝliwe, bo wbgaraĝach dopuszcza siÚ teĝ inne systemy wentylacji.
Wbnieogrzewanych dopuszczalna jest
nawet wymiana powietrza przez krat-
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