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Zacznijmy od wilgoci
W powietrzu wystêpuje ona zawsze

i wszêdzie. Co wiêcej, pewna jej iloœæ jest
cz³owiekowi niezbêdna. Jej niedobór (po-
wietrze zbyt suche) powoduje podatnoœæ
na infekcje dróg oddechowych. Szkodli-
wy jest równie¿ nadmiar wilgoci, który
wystêpuje znacznie czêœciej, ni¿ jej niedo-
bór. Opisowe wyra¿enia „za sucho”, czy
„za mokro” mo¿na uj¹æ wymiernie, przez
konkretne podanie zawartoœci pary wod-
nej w powietrzu. Trzeba tu jednak wpro-
wadziæ wa¿ne rozró¿nienie – na jego wil-
gotnoœæ bezwzglêdn¹ i wzglêdn¹.

Wilgotnoœæ bezwzglêdna to po pro-
stu iloœæ pary wodnej, jaka znajduje siê
w okreœlonej objêtoœci powietrza, np.
18 g/m3. Stan nasycenia (maksymalna
iloœæ pary wodnej w powietrzu, powy¿ej
której nastêpuje skraplanie) zale¿y od
temperatury. Przy wy¿szej „rozpuszcza
siê” w powietrzu wiêcej wody, czyli
skraplanie nastêpuje przy wiêkszej iloœci
pary. Przyk³adowo wspomniane 18 g
(dok³adniej: 17,6 g) to wszystko, co mo-
¿e siê „zmieœciæ” w powietrzu o tempe-
raturze 20° C. 

Wilgotnoœæ wzglêdna to stosunek
rzeczywistej zawartoœci pary w powietrzu
do maksymalnej dla danej temperatury.
Zale¿y on nie tylko od iloœci wody, ale
tak¿e od temperatury. Jeœli wiêc 1 m3 po-
wietrza o temperaturze 20° C zawiera
8,8 g wody (czyli po³owê wspomnianych
17,6 g), mówimy, ¿e jego wilgotnoœæ
wzglêdna wynosi 50%. 

Mo¿na na to spojrzeæ od drugiej stro-
ny. MroŸne powietrze mo¿e byæ niemal
nasycone par¹ wodn¹. Po ogrzaniu do
temperatury pokojowej jego wilgotnoœæ
wzglêdna spada do kilkunastu procent.

Dobremu samopoczuciu mieszkañ-
ców i ich zdrowiu sprzyja wilgotnoœæ
wzglêdna od 30% do 65% przy tempera-
turze powietrza 20-22° C – najdogodniej-
szej dla ludzi. Poni¿ej tej granicy mówi-
my o powietrzu za suchym, powy¿ej –
o za wilgotnym. Przy temperaturze wy¿-
szej o kilka stopni, w mieszkaniu prze-
grzanym, albo latem, za górn¹ granicê
wilgotnoœci nale¿y przyj¹æ ok. 55%.

Usuwanie nadmiaru wilgoci stanowi
podstawowy miernik skutecznoœci wenty-
lacji. Tak wiêc projektuj¹c j¹ nale¿y kiero-
waæ siê przede wszystkim przewidywan¹
iloœci¹ „produkowanej” w domu pary wod-
nej. Niektóre bardziej pospolite jej Ÿród³a
i ich „wydajnoœæ” s¹ podane w tabeli 1.

Odwrotny k³opot miewamy w zimie.
MroŸne powietrze z zewn¹trz, nap³ywaj¹-
ce w miejsce wyprowadzanego zu¿ytego,
w ciep³ym mieszkaniu okazuje siê przesu-
szone. Trzeba je odpowiednio nawil¿aæ.
Nie stwarza to wiêkszych trudnoœci, jeœli
instalacja wentylacyjna jest dobrze dosto-
sowana do wymagañ domu jednorodzin-
nego. Niestety, czêsto siê zdarza, ¿e pro-
jektanci j¹ „przewymiarowuj¹”. Postêpuj¹
tak w dobrej wierze, wykorzystuj¹c prak-
tykê i normy sprawdzone w budownic-
twie ogólnym. Taka nadmierna wentyla-
cja wiêcej kosztuje na etapie zarówno in-
stalowania, jak i u¿ytkowania, a samopo-
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Jakoœæ powietrza w domu ma istotne znaczenie
dla samopoczucia mieszkañców, mo¿e te¿ wp³ywaæ

na stan techniczny budynku. Najwa¿niejsza jest –
z czego nie ka¿dy zdaje sobie sprawê – wilgotnoœæ
powietrza. Stanowi ona zasadnicze zagro¿enie dla

elementów budynku. Tak¿e inne, niekorzystne zmiany
sk³adu powietrza zachodz¹ wskutek normalnego

u¿ytkowania pomieszczeñ. Praktycznie nie sposób im
zapobiec. Pozostaje zatem powietrze zu¿yte wymie-

niaæ na œwie¿e, a zadanie to spe³nia wentylacja
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� Zasada wentylacji grawitacyjnej

Wilgotnoœæ
Dopuszczalna wilgotnoœæ powietrza

w pomieszczeniu powinna siê mieœciæ
w granicach 30-65%, optymalna – 40-50%.
Jest korzystna nie tylko dla organizmu
cz³owieka, ale tak¿e dla mebli, ksi¹¿ek,
ubrañ. Wilgotnoœæ poni¿ej 30% nie jest
wskazana ze wzglêdów fizjologicznych.

ŚWIEŻE
POWIETRZE



czuciu s³u¿y gorzej, ni¿ ta dopasowana do
warunków domu jednorodzinnego.

Iloœci powietrza, jakie trzeba w ci¹gu
godziny usun¹æ z rozmaitych pomiesz-
czeñ, s¹ podane w tabeli 2. 

Grawitacyjna czy 
mechaniczna?
Na takie dwa rodzaje mo¿na najogól-

niej podzieliæ systemy wentylacji.
Systemem znacznie bardziej rozpo-

wszechnionym jest wentylacja grawita-
cyjna. Zapewnia j¹ uk³ad pionowych ka-
na³ów poprowadzonych wewn¹trz œcian.
W czêœci dolnej ³¹cz¹ siê one z pomiesz-
czeniami poprzez otwory wentylacyjne,
w górnej s¹ wyprowadzone ponad dach.
Ruch powietrza odbywa siê na znanej za-
sadzie konwekcji. Powietrze ciep³e, a ta-
kie mamy w pomieszczeniach, jest – jak
wiadomo – l¿ejsze od zimnego, znajduj¹-
cego siê w otoczeniu. Przemieszcza siê
wiêc do góry. W jego miejsce nap³ywa
ciê¿sze, ch³odne powietrze z zewn¹trz �.

Si³a ci¹gu wymuszaj¹cego ten prze-
p³yw, jest tym wiêksza, im wiêksza jest
ró¿nica temperatury miêdzy do³em a gór¹
instalacji (miêdzy wnêtrzami a otocze-
niem), oraz im d³u¿szy jest kana³. Oba te
czynniki nie zale¿¹ od u¿ytkownika. Mo¿-
liwoœci regulowania wymiany powietrza
odpowiednio do aktualnych potrzeb s¹
wiêc ma³e. Przy niekorzystnych warun-

kach meteorologicznych dochodzi do za-
stoju w przewodzie wentylacyjnym, a na-
wet do wstecznego przep³ywu powietrza.
Jest to niepo¿¹dane z ró¿nych powodów,
m.in. mo¿e powodowaæ nadmuchiwanie
do wnêtrza cz¹stek kurzu, nieuchronnie
osadzaj¹cego siê na wewnêtrznych po-
wierzchniach przewodu wentylacyjnego.

Wobec ma³ej si³y ci¹gu, szczególnie
odczuwalnej w budynkach niskich
(a wiêc w wiêkszoœci jednorodzinnych,
zw³aszcza na wy¿szej kondygnacji), za-
chodzi potrzeba minimalizowania wszel-
kich oporów przep³ywu powietrza. Nie
mo¿na wiêc instalowaæ praktycznie ¿ad-
nych urz¹dzeñ typu filtry powietrza, t³u-
miki dŸwiêku, czy wymienniki ciep³a.

Wentylacja grawitacyjna zapewnia tyl-
ko jeden element wymiany: odprowadze-
nie powietrza zu¿ytego. Doprowadzenie
œwie¿ego pozostaje poza systemem. Czêsto
odbywa siê drogami przypadkowymi, np.
przez nieszczelnoœci okien. Dodatkowo
zmniejsza to skutecznoœæ wentylacji.

Ta wentylacja ma jednak tak¿e zalety.
Nie wymaga du¿ych nak³adów pocz¹tko-
wych. Wobec zerowego zapotrzebowania
na energiê dzia³a praktycznie za darmo.
Zbêdna jest obs³uga. Pracuje bezszmero-
wo. Dlatego, mimo oczywistych wad,
nadal jest szeroko rozpowszechniona.

Znacznie wiêksze mo¿liwoœci stwarza
wentylacja mechaniczna. Ruch powie-
trza jest zapewniony przez wentylatory.

Mog¹ one powietrze tylko wywiewaæ
(tzw. uk³ad podciœnieniowy), wówczas na-
p³yw œwie¿ego przebiega jak przy wenty-
lacji grawitacyjnej, w sposób naturalny –
ze wszystkimi tego wadami. G³ówn¹ zale-
t¹ tego systemu jest uniezale¿nienie si³y
ci¹gu od warunków meteorologicznych,
czy wysokoœci przewodu wentylacyjnego.

To niema³o: dziêki temu mo¿na na
przyk³ad uk³ad wentylacyjny pod³¹czyæ
przez tzw. gruntowy wymiennik ciep³a�.
Wlot powietrza (czerpnia) znajduje siê

poza budynkiem i jest z nim po³¹czony za
poœrednictwem specjalnego z³o¿a ¿wiro-
wego, zag³êbionego w ziemi na ok. 1,5 m.
Na tej g³êbokoœci o ka¿dej porze roku pa-
nuje mniej wiêcej sta³a temperatura ok.
+10° C. Temperatura powietrza przecho-
dz¹cego przez z³o¿e zbli¿a siê do niej. Zi-
m¹ ogrzewa siê ono – przy silnych mro-
zach nawet o 20° C, latem – sch³adza, przy
du¿ym upale o oko³o 10° C. W okresach
przejœciowych wymiennik nie przynosi
korzyœci. Lepiej go wiêc na ten czas wy³¹-
czyæ z obiegu i powietrze pobieraæ ze zwy-
k³ej czerpni. W okresie grzewczym wy-
miennik pozwala zaoszczêdziæ na ogrze-
waniu œrednio oko³o 20% zapotrzebowa-
nia na ciep³o wentylacyjne, w szczytach
do 50%. Po³¹czenie tego rozwi¹zania z od-
zyskiem ciep³a (tzw. rekuperator) daje do-
datkowe 20-30% oszczêdnoœci.

Uk³ad odwrotny, zwany nadciœnienio-
wym, w którym powietrze jest przez wen-
tylator nawiewane, uchodzi zaœ w sposób
naturalny, raczej nie znajduje zastosowa-
nia w budownictwie mieszkaniowym.

Coraz szerzej natomiast siêga siê po
tzw. zrównowa¿ony uk³ad nawiewno-wy-
wiewny z podgrzewaniem powietrza na-
wiewanego. Zazwyczaj odzyskuje siê
w tym celu ciep³o z powietrza usuwanego
na zewn¹trz. Proces ten odbywa siê
w urz¹dzeniach zwanych rekuperatorami.

Wentylacja nawiewno-wywiewna
wymaga poniesienia sporych nak³adów
pocz¹tkowych. W budynku nowo stawia-
nym wydatek ten czêœciowo siê zwraca.
Zbêdne s¹ bowiem kominy, którymi wy-
prowadza siê przewody wentylacyjne po-
nad dach. Inn¹ wad¹ jest koniecznoœæ sys-
tematycznego konserwowania. Trudno
te¿ unikn¹æ niepo¿¹danych dŸwiêków:
odg³osu pracuj¹cego wentylatora i szumu
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� Zasilanie uk³adu wentylacyjnego poprzez
gruntowy wymiennik ciep³a

Tabela 1. Iloœæ pary wydzielanej
w ci¹gu godziny

Tabela 2. Iloœæ powietrza do usuniêcia z rozmaitych pomieszczeñ

Wykonywana Iloœæ pary
czynnoœæ w gramach
osoba odpoczywaj¹ca 30
osoba lekko pracuj¹ca 60
rêczna przepierka 200
pralka automatyczna 200
schn¹ce rzeczy 500
gotowanie 1000
czyszczenie na mokro 1000
k¹piel (prysznic) 2600

Rodzaj pomieszczenia Iloœæ powietrza [m3/h]
Kuchnia z oknem i kuchenk¹

gazow¹ 70
elektryczn¹ (gdy mieszkaj¹ trzy osoby) 30
elektryczn¹ (gdy mieszkaj¹ wiêcej ni¿ trzy osoby) 50

Kuchnia bez okna z kuchenk¹ elektryczn¹ 50
£azienka 50
Toaleta 30
Pokój 30
Pomieszczenie bez okna 15
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powietrza przep³ywaj¹cego przez przewo-
dy i kszta³tki. 

W rekuperatorze mo¿na odzyskaæ do
85% ciep³a, w innych systemach bezu¿y-
tecznie wyprowadzanego na zewn¹trz.
A to bez ma³a po³owa ca³ej energii zu¿y-
wanej na ogrzanie domu. Istotn¹ zalet¹
wentylacji mechanicznej w ogóle, ale na-
wiewno-wywiewnej w szczególnoœci, jest
³atwoœæ dostosowania jej wydajnoœci do
bie¿¹cych potrzeb.

Na tym nie koniec mo¿liwoœci, jakie
stwarza mechaniczna wymiana powie-
trza. Przy jej wykorzystaniu mo¿na uzy-
skaæ zarówno wentylacjê ogóln¹, daj¹c¹
równomierny rozk³ad œwie¿ego powie-
trza w ca³ym pomieszczeniu, jak i miej-

scow¹, usuwaj¹c¹ zanieczyszczenia
w miejscu ich wydzielania (np. okap ku-
chenny). Mo¿na te¿ dziêki niej uzyskaæ
po¿¹dany sposób przep³ywu powietrza.
W domu jednorodzinnym najczêœciej
bêdzie to przep³yw mieszaj¹cy �. Po-
wietrze jest w tym przypadku nawiewa-
ne z doœæ du¿¹ prêdkoœci¹. Powoduje to,
¿e rozchodzi siê praktycznie po ca³ym
pomieszczeniu. W ka¿dym jego punkcie
mamy wiêc zbli¿on¹ temperaturê i wil-
gotnoœæ powietrza. Rozdzia³ powietrza
pozostaje niewra¿liwy na zak³ócenia ta-
kie, jak w³¹czenie palnika gazowego,
czy uchylenie okna. Z drugiej jednak
strony nieprzyjemny zapach, np. roz-
puszczalnika, którym ktoœ czyœci mebel
w jednym rogu pokoju, bêdzie dokucza³
tak¿e w rogu przeciwleg³ym. Przy roz-
mieszczeniu punktów nawiewu i wywie-
wu w górnej czêœci pomieszczenia, jeœli
nap³ywa powietrze cieplejsze ni¿ wype³-
niaj¹ce pomieszczenie, jego czêœæ ucho-

dzi nie zni¿ywszy siê do strefy przeby-
wania ludzi, a zatem nie sch³adza tej
strefy.

Za rozwi¹zanie poœrednie miêdzy
wentylacj¹ grawitacyjn¹ i mechaniczn¹
mo¿na uznaæ uk³ady grawitacyjne,
w których wylot przewodu jest zaopa-
trzony w nak³adkê, zwan¹ wywietrza-
kiem �. Jej dzia³anie polega na tym, ¿e
napêdzana wiatrem turbinka wysysa po-
wietrze z przewodu wentylacyjnego.
Wspomaga wiêc lub wrêcz zastêpuje natu-
ralny ci¹g konwekcyjny. Nie zatrzymuje
jej ewentualna przerwa w dostawie pr¹du.
Skutecznoœæ takiego wywietrzaka zale¿y
jednak od warunków atmosferycznych,
g³ównie wiatru. Chodzi przy tym nie tyl-
ko o jego si³ê, ale tak¿e kierunek.

Z tego powodu coraz szerzej stosuje
siê rozwi¹zania tzw. hybrydowe, czyli

mieszane. Wywietrzak jest zaopatrzony
w silnik elektryczny. Jego prac¹ steruje
czujnik przep³ywu, umieszczony w prze-
wodzie wentylacyjnym. Jeœli ci¹g jest
wystarczaj¹cy, silnik jest wy³¹czony. Wy-
wietrzak obraca siê na biegu ja³owym na-
pêdzany wiatrem. W przeciwnym razie
silnik siê w³¹cza i wywietrzak staje siê
wentylatorem. Jego obroty, a wiêc i in-
tensywnoœæ zasysania powietrza zu¿yte-
go, mog¹ byæ regulowane przez uk³ad au-
tomatyki �.

Co przy wlocie i wylocie
Kana³y (szachty) stanowi¹ tylko

„szkielet” instalacji wentylacyjnej. Aby
mog³a funkcjonowaæ nale¿y je nale¿ycie
zakoñczyæ.

Najbardziej widoczne dla u¿ytkowni-
ka s¹ os³ony otworów wentylacyjnych –
kratki i anemostaty (od greckiego anemos
= wiatr), w wersjach nawiewnej i wy-
wiewnej. Ich funkcja estetyczna jest oczy-
wista: os³aniaj¹ wnêtrze kana³u, na ogó³
prezentuj¹ce siê ma³o dekoracyjnie. Rów-
nie wa¿na jednak, a w niektórych przy-
padkach wrêcz wa¿niejsza bywa funkcja
regulacyjna.

Kratki mog¹ mieæ przekrój sta³y lub
regulowany. Do tego drugiego mo¿e s³u-
¿yæ albo ¿aluzja, zaci¹gana rêcznie, auto-
matycznie albo uchylna konstrukcja ³opa-
tek – mo¿e ona umo¿liwiaæ nadanie po¿¹-
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� Wywietrzaki Turbowent; z lewej w wersji
przystosowanej do po³aci skoœnej (fot. Darco)
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� Ruch powietrza w pomieszczeniu przy wen-
tylacji mieszaj¹cej 
(wg Stow. Polska Wentylacja)

Rachunki za ciep³o mo¿na zmniejszyæ o po³owê stosuj¹c wenty-
lacjê nawiewno-wywiewn¹ z rekuperatorem i gruntowym wy-
miennikiem ciep³a.

� Zasada dzia³ania wywietrzaka hybrydowego (wg Uniwersal)



danego kierunku strumienia powietrza.
W kanale dolotowym kratek nawiewnych
stosuje siê przes³ony – zapadki, blokuj¹ce
wyp³yw ciep³ego powietrza na zewn¹trz,
kiedy nie dzia³a wentylacja wywiewna.
W pomieszczeniach z urz¹dzeniami gazo-
wymi, np. w kuchni lub ³azience (ku-
chenka, kocio³ grzewczy) kratka musi
mieæ przekrój sta³y, nieregulowalny.

Jeszcze wiêksze mo¿liwoœci daj¹ ane-
mostaty �. W wersji okr¹g³ej, wykrêcaj¹c
lub wkrêcaj¹c tarczê wewnêtrzn¹ mo¿na
odpowiednio zwiêkszaæ lub zmniejszaæ na-
tê¿enie przep³ywu. Zale¿nie od konstrukcji
mog¹ powietrze nawiewane albo intensyw-
nie mieszaæ ze znajduj¹cym siê w pomiesz-
czeniu albo kierowaæ w wybrany punkt po-
przez tzw. dysze dalekiego zasiêgu.

Anemostaty bywaj¹ wyposa¿one
w dostosowane do nich puszki rozprê¿ne
– komory o przekroju wiêkszym ni¿ kana³
doprowadzaj¹cy. Liniowa prêdkoœæ prze-
p³ywu powietrza zmniejsza siê w nich (ta
sama iloœæ przemieszcza siê szerszym
przewodem), co wp³ywa na wyciszenie
pracy urz¹dzenia.

Przed wybraniem obudowy otworu
trzeba siê upewniæ, do jakich warunków
pracy przeznaczone jest urz¹dzenie:
w œcianie, w jej górnej czêœci czy w dolnej,
czy w suficie, nawiew czy wywiew, jaka
jest przewidywana ró¿nica temperatur
powietrza zewnêtrznego i wewnêtrznego.

Drugi wa¿ny element – choæ nie
w ka¿dej instalacji wystêpuj¹cy – to wen-
tylatory, napêdzane silnikami elektrycz-
nymi. Dzieli siê je na osiowe i promie-
niowe �. Te pierwsze dzia³aj¹ jak dobrze
znane wiatraczki: ³opatki, promieniœcie
rozstawione wokó³ osi obrotu i lekko
skrêcone, przet³aczaj¹ powietrze wzd³u¿
tej osi; st¹d nazwa. W drugich ³opatki s¹
wokó³ osi rozmieszczone jak w kole
m³yñskim. Odrzucaj¹ powietrze odœrod-
kowo, czyli wzd³u¿ promienia. Spotyka
siê te¿ konstrukcje mieszane: ³opatki roz-
stawione jak w urz¹dzeniach osiowych,
ale wygiête tak, ¿e odrzucaj¹ powietrze
równie¿ promieniœcie.

Wentylatory promieniowe stosuje siê
g³ównie w urz¹dzeniach do odzysku ciep³a
(rekuperatorach). W pozosta³ych czê-
œciach instalacji domowych stosuje siê ra-
czej wentylatory osiowe lub o przep³ywie
mieszanym. Instaluje siê je przy wlotach
do kana³ów wentylacyjnych, wewn¹trz
nich (tzw. wentylatory kana³owe), a cza-

sem w œcianie lub w oknie. Oprócz tak
podstawowych cech, jak wielkoœæ, rodzaj
i kszta³t czy charakterystyka przep³ywowa,
nale¿y braæ pod uwagê szczególne przysto-
sowania do rozmaitych pomieszczeñ. Np.
do ³azienek oferowane s¹  urz¹dzenia zasi-
lane bezpiecznym pr¹dem sta³ym o napiê-
ciu 24 lub nawet 12 V. Zawsze trzeba siê te¿
upewniæ, czy wentylator jest przystosowa-
ny do pracy w pozycji poziomej, czy pio-
nowej. Do tego bowiem s¹ dostosowane ³o-
¿yska – element najbardziej nara¿ony na
zu¿ycie. Praca przy niew³aœciwym po³o¿e-
niu przyczynia siê do znacznego skrócenia
¿ywotnoœci urz¹dzenia.

Na ogó³ nie ma potrzeby, by praco-
wa³ on w sposób ci¹g³y. Sterowaæ jego
prac¹ mog¹ sami u¿ytkownicy: wed³ug

uznania w³¹czaæ go i wy³¹czaæ, a w nie-
których rozwi¹zaniach tak¿e regulowaæ
– skokowo lub w sposób ci¹g³y – prêd-
koœæ. Obecnie coraz szerzej siê stosuje
sposoby dogodniejsze i pewniejsze.
W ³azience i ubikacji wentylator mo¿e
siê w³¹czaæ razem ze œwiat³em. Po wyj-
œciu osoby korzystaj¹cej i zgaszeniu
œwiat³a przestaje pracowaæ (natychmiast
lub po jakimœ czasie). Obecnoœæ ludzi
w pomieszczeniu, a wiêc i koniecznoœæ
silniejszego wentylowania, wykrywa siê
te¿ innymi metodami. Odpowiedni sy-
gna³ mo¿e daæ czujnik podczerwieni, re-
aguj¹cy na ruch w pomieszczeniu. Ist-
niej¹ te¿ liczne systemy zegarowe. Mo¿e
to byæ programowanie jakiejœ liczby w³¹-
czeñ i wy³¹czeñ w rytmie dobowym lub
w ustalonych odstêpach czasowych. Sto-
suje siê te¿ wy³¹czniki opóŸniaj¹ce: wen-
tylator rusza np. minutê po wejœciu oso-

by do ³azienki, a po jej wyjœciu dzia³a
jeszcze przez kilka minut.

Pamiêtajmy o nawiewie
Warunkiem poprawnego dzia³ania

wentylacji jest uwzglêdnienie faktu, ¿e
musi nap³yn¹æ tyle samo powietrza, ile go
uchodzi. Kilkadziesi¹t lat temu zaczêto
doceniaæ znaczenie oszczêdzania energii.
Wœród innych rozwi¹zañ wprowadzono
szczelne okna. Wraz z nimi pojawi³ siê
nowy k³opot: praktycznie przesta³a dzia-
³aæ wentylacja, projektowana z uwzglêd-
nieniem nieszczelnoœci w stolarce. Tych
zaœ ju¿ nie by³o. Pierwszy œrodek zarad-
czy by³ ma³o skuteczny i doœæ absurdal-
ny: wycinano odpowiedni odcinek
uszczelki w górnej czêœci okna. Czyli
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� Typy wentylatorów: u góry osiowy, u do³u
promieniowy, poœrodku o przep³ywie miesza-
nym, tu w wersji kana³owej 
(fot. Flop, Domus, Ziehl)

� Ró¿ne typy anemostatów 
(fot. Archiwum, CWK)

Masz pytanie – zadaj je na liœcie dyskusyjnej www.budujemydom.pl
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szczelne okna trwale odszczelniano. Na-
stêpne rozwi¹zanie, stosowane zreszt¹
nadal, jest bardziej racjonalne. Wprowa-
dzono mianowicie okucia, pozwalaj¹ce na
niewielkie rozszczelnienie okna przez
niepe³ny obrót klamki. Nazwano to mi-
krowentylacj¹. G³ówn¹ jej zalet¹ jest
mo¿liwoœæ ³atwego odciêcia przep³ywu
powietrza, kiedy jest on zbêdny lub wrêcz
niepo¿¹dany.

Wiêksze mo¿liwoœci w tym wzglêdzie
daj¹ nawiewniki w postaci listew wenty-
lacyjnych, instalowane w skrzyd³ach
okiennych, w górnej poprzeczce ramiaka,
lub miêdzy ni¹ a szyb¹ � 	. Przyk³ado-
we urz¹dzenie, pokazane na ilustracji
(patrz �), zmniejsza przeœwit okna zaled-
wie o 6,5 cm. £atw¹ i szybk¹ regulacjê
przep³ywu uzyskuje siê przez ustawienie
w odpowiedniej pozycji (standardowa,
oraz wentylacja sta³a lub zd³awiona) ob-

rotowego wa³ka we wnêtrzu listwy. Doda-
nie deflektora powietrza kieruje je do gó-
ry, tak by nie wia³o na osoby przebywaj¹-
ce w pomieszczeniu. Metalowa siatka ze-
wnêtrzna chroni przed owadami.

Najskuteczniejszym i niek³opotli-
wym sposobem zapewnienia w³aœciwej
wymiany powietrza jest zainstalowanie
nawiewników steruj¹cych jego przep³y-
wem samoczynnie. Umieszcza siê je roz-
maicie: w oœcie¿nicy okna, ramiaku
skrzyd³a, miêdzy nim a górn¹ krawêdzi¹
szyby, miêdzy oœcie¿nic¹ a nadpro¿em,
w obudowie rolety zewnêtrznej. Regula-
cja przep³ywu odbywa siê przez wykorzy-
stanie którejœ z cech obrazuj¹cych stan
powietrza w pomieszczeniu, np. wilgot-
noœci. Nawiewniki higrosterowane jako
czujnik maj¹ pasek lub taœmê z materia³u
zmieniaj¹cego wymiary wskutek wch³o-
niêcia pary wodnej 
. Po³¹czona dŸwi-
gni¹ z przepustnic¹ powietrza, odpowied-
nio j¹ przymyka lub otwiera. Typowy na-
wiewnik reaguje na zmiany wilgotnoœci
wzglêdnej od 30 do 70%. Je¿eli jest ona
równa dolnej wartoœci granicznej lub
mniejsza od niej, nawiewnik zostaje przy-
mkniêty. Dop³ywa tylko minimalna ko-
nieczna iloœæ powietrza. Przy wartoœci
górnej przepustnica zostaje otwarta ca³ko-
wicie, czyli przep³yw powietrza jest pe³ny.

W u¿yciu s¹ równie¿ nawiewniki ci-
œnieniowe, których czujnik reaguje na
ró¿nicê ciœnieñ we wnêtrzu i na zewn¹trz,
oraz temperaturowe.

Warto zaznaczyæ, ¿e sterowanie samo-
czynne, g³ównie wilgotnoœciowe, stosuje
siê tak¿e przy wlocie do kana³ów wywiew-
nych.

Nawiewniki okienne z zasady maj¹
kszta³t zbli¿ony do listwy. Chodzi o to, by
jak najmniej przes³ania³y przeœwit okna
lub mieœci³y siê w ramiaku lub oœcie¿nicy.
Inaczej nawiewnik œcienny, instalowany
w œcianie zewnêtrznej. Mo¿e to byæ zwyk³y
otwór w murze, od strony wewnêtrznej
os³oniêty kratk¹ nawiewn¹, zaopatrzon¹
w ¿aluzjê reguluj¹c¹ dop³yw powietrza, od
zewnêtrznej – kratk¹ ochronn¹ (czerpni¹).
W handlu s¹ te¿ gotowe modu³y, sk³adaj¹-
ce siê z dwóch tych kratek, po³¹czonych
kana³em dolotowym. Mo¿e on mieæ d³u-
goœæ dostosowan¹ do typowych szerokoœci
murów, lub regulowan¹, np. teleskopowo.
Jego u¿ycie uwalnia od koniecznoœci spe-
cjalnego wykañczania otworu w œcianie.
W przypadku muru warstwowego by³oby
to szczególnie uci¹¿liwe.

Nie wystarczy doprowadziæ powietrze
do wnêtrza domu. Musi ono tak¿e dotrzeæ
do pomieszczeñ pozbawionych okien: ko-
rytarzy, ³azienek, ubikacji. Przekrój netto
otworów w drzwiach do pokojów powi-
nien byæ nie mniejszy ni¿ 80 cm2, a kuch-
ni i ³azienki – 200 cm2. Wed³ug prakty-
ków w pomieszczeniach bez okien odstêp
miêdzy drzwiami a pod³ogami powinien
byæ nie mniejszy ni¿ 1,5 cm lub te¿ drzwi
powinny zostaæ zaopatrzone w kratki
wentylacyjne o powierzchni kratki 50-
60 cm2.

�

Adresy i ranking producentów, orientacyjne
ceny zamieszczamy w info rynku na str. 202
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W e n t y l a c j a

� Nawiewnik sterowany rêcznie, zamontowa-
ny miêdzy szyb¹ i ramiakiem (fot. Plastmo)

	 Nawiewnik higrosterowany, zamontowany
w ramiaku (fot. autorzy)


 Wnêtrze nawiewnika higrosterowanego Ae-
reco; po prawej stronie widaæ taœmê poliami-
dow¹, która na zmiany wilgotnoœci reaguje
zmian¹ wymiarów (fot. autorzy)

Przep³yw powietrza przez dom musi byæ
dobrze zorganizowany. W przeciwnym razie
mo¿e ono dop³ywaæ drogami niepo¿¹dany-
mi, np. przez kana³y dymowe lub spalinowe.
Znane s¹ nawet przypadki œmiertelnego za-
trucia mieszkañców spalinami, cofaj¹cymi
siê wskutek wstecznego ci¹gu kominowego. 

Zasad, jakich trzeba przestrzegaæ, jest
du¿o. Nie powinno siê, na przyk³ad, w obrê-
bie jednego mieszkania ³¹czyæ wywiewnej
wentylacji mechanicznej o dzia³aniu ci¹-
g³ym z wentylacj¹ grawitacyjn¹. W mieszka-
niach z paleniskami na paliwo sta³e, komin-
kami lub gazowymi podgrzewaczami wody
z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin,
mo¿na stosowaæ tylko wentylacjê grawita-
cyjn¹ lub mechaniczn¹ nawiewno-wywiew-
n¹ (zrównowa¿on¹).

Zaprojektowanie poprawnie dzia³aj¹cej
wentylacji wymaga wiedzy specjalistycznej.
Nie jest ona bowiem dodatkiem uprzyjem-
niaj¹cym ¿ycie. To element wyposa¿enia do-
mu, równie podstawowy jak okna, pod³ogi
czy grzejniki.


