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¥wieĝe powietrze
Wentylacja

Maciej Kosowski

Bez jedzenia czïowiek
moĝe przeĝyÊ trzy
tygodnie. Bez wody
– trzy dni. A bez
powietrza – wiadomo...
Moĝe wiÚc warto
poĂwiÚciÊ wiÚcej uwagi
temu, czym w nowym
domu bÚdziemy
oddychaÊ i ile bÚdzie
to nas kosztowaïo?
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Budujemy dom, oczywiĂcie nowoczesny i energooszczÚdny: kosztowny system grzewczy, solidna izolacja Ăcian i dachu, szczelne okna… Wszystko po to, aby maksymalnie
obniĝyÊ koszty ogrzewania, ale… w tym nowoczesnym domu czÚsto brakuje skutecznej
i oszczÚdnej wentylacji.
W Polsce wciÈĝ jeszcze bardzo niewielu inwestorów zdaje sobie sprawÚ, ĝe dobry system wentylacyjny jest niezbÚdnym elementem domu zbudowanego nowoczesnymi technikami. Zaczynamy ĝyÊ w domach przypominajÈcych torby foliowe, w których wymiana
powietrza – którÈ dawniej zapewniaïy niedoskonaïoĂci tradycyjnego budowania – przestaje byÊ moĝliwa.
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Wentylacja

Systemy wentylacyjne
Nawiewnik higrosterowany. Sterowany róĝnicÈ
ciĂnienia – przymyka siÚ samoczynnie, gdy róĝnica
ta roĂnie – przez co ogranicza nadmierny przepïyw
powietrza

wyboru mamy trzy rodzaje wentylacji mechanicznej:
1) nawiewna – Ăwieĝe powietrze z zewnÈtrz nawiewane jest do wnÚtrza przez
wentylatory, a jego nadmiar uchodzi przez
szczeliny w budynku (np. istniejÈce kanaïy wentylacyjne lub otwory okienne).
ZwiÚkszajÈc iloĂÊ Ăwieĝego powietrza, system ten powoduje znaczne wychïodzenie
wnÚtrz w chïodnych porach roku. Zalecany
jest zatem jedynie do budynków z „nadprodukcjÈ” ciepïa, które wymaga usuniÚcia na
zewnÈtrz, na przykïad w nowoczesnych
kurnikach czy innych budynkach inwentarskich. Trudno wiÚc nazwaÊ go energooszczÚdnym w przypadku zastosowania
w domu jednorodzinnym.
2) wywiewna – zuĝyte powietrze usuwa
na zewnÈtrz za pomocÈ wentylatorów zamontowanych np. w ïazienkach lub jednego wentylatora centralnego. OdmianÈ systemu wywiewnego jest tzw. wentylacja
hybrydowa, polegajÈca – w duĝym uproszczeniu – na poprawianiu dziaïania wywiewu powietrza wentylatorami – zamontowanymi np. na szczytach przewodów
kominowych. Aby systemy takie dziaïaïy
skutecznie, niezbÚdne jest pozostawienie
odpowiedniej wielkoĂci otworów nawiew-

NiskociĂnieniowa nasada wentylacyjna stosowana w wentylacji hybrydowej. Gdy podciĂnienie
uzyskane w sposób grawitacyjny jest zbyt maïe,
aby skutecznie usuwaÊ
powietrze z pomieszczeñ
– ukïad sterujÈcy automatycznie wïÈcza niskociĂnieniowÈ nasadÚ wentylacyjnÈ
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Kto buduje lub modernizuje dom, ma do wyboru róĝne rozwiÈzania wentylacji. Oto co
naleĝy wiedzieÊ o ich funkcjonowaniu.
Wentylacja naturalna, czyli grawitacyjna. Najpopularniejszy, tradycyjny sposób usuwania z domu zuĝytego powietrza.
W domu o szczelnych Ăcianach i oknach
praktycznie nie dziaïa. Zdarza siÚ nawet,
ĝe zamiast usuwaÊ powietrze na zewnÈtrz,
czÚsto staje siÚ ěródïem intensywnego nawiewu zimnego powietrza, niekiedy teĝ –
zanieczyszczonego spalinami lub dymem.
Uĝytkownicy takiej wentylacji czÚsto sami
zaklejajÈ kratki grawitacyjne, gdy zauwaĝÈ, ĝe dziaïajÈc „wstecz”, wentylacja powoduje wychïodzenie pomieszczeñ. Sposobem
na poprawÚ dziaïania wentylacji grawitacyjnej sÈ nawiewniki montowane w oknach
lub zakup okien z funkcjÈ roszczelniania
(choÊ samo rozszczelnienie nie jest wystarczajÈce).
Niestety latem wentylacja grawitacyjna siÚ
nie sprawdza, bo motorem jej dziaïania jest
róĝnica temperatury powietrza wewnÈtrz
i na zewnÈtrz domu, która to róĝnica latem
zanika. ZimÈ natomiast przez nawiewniki w oknach wywiewa z domu ciepïe powietrze, za ogrzanie którego przecieĝ pïacimy.
Wentylacja mechaniczna. W przeciwieñstwie do tradycyjnej – zapewnia staïy przepïyw odpowiedniej iloĂci powietrza. Do

”

W szczelnym domu nawet
jeĂli we wszystkich kanaïach wyciÈgowych zamontowane bÚdÈ wentylatory,
wentylacja bÚdzie nieskuteczna, jeĂli Ăwieĝe powietrze nie bÚdzie napïywaÊ
w dostatecznej iloĂci

”

System hybrydowy. Powietrze dostarczane jest do pomieszczeñ „czystych” (pokoi) przez
higrosterowane nawiewniki i usuwane z pomieszczeñ „brudnych” (kuchnia, ïazienka, WC) przez
higrosterowane kratki wywiewne
1 – nawiewniki higrosterowane
2 – higrosterowane kratki wywiewne
3 – przewody wentylacyjne
4 – nasada wentylacyjna

rys. Aereco

Grawitacyjna
do lamusa!
W domu o powierzchni ok. 160 m2, w którym zaprojektowano trzy kominy i jest wentylacja grawitacyjna, ïÈczna powierzchnia
wszystkich otworów wywiewnych moĝe
wynosiÊ nawet 1 m2! Wyobraěmy sobie,
ĝe wszystkie kominy czy kratki domowej
wentylacji grawitacyjnej ïÈczymy w jednÈ
wielkÈ kratkÚ wywiewnÈ i umieszczamy
w suficie poĂrodku salonu. Przez wszystkie
chïodne dni, kiedy kosztem sporych nakïadów ogrzewamy dom, wentylacja wydmuchuje nam ciepïe powietrze przez otwór
wielkoĂci blatu sporego stoïu! I zgodnie
z przepisami nie wolno tego otworu niczym zatkaÊ. To dlatego wïaĂnie o tyle
droĝsza okazuje siÚ ta tania wentylacja grawitacyjna od nowoczesnej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepïa.
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Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepïa

nych w oknach lub Ăcianach (np. przez zamontowanie nawiewników), tak samo jak
to siÚ powinno robiÊ w domach z wentylacjÈ grawitacyjnÈ. Brak otworów nawiewnych spowodowaïby wywoïanie podciĂnienia we wnÚtrzach: powietrze staïoby,
mimo „mielenia go” przez pracujÈce wen-
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tylatory. WentylacjÚ hybrydowÈ traktuje siÚ
czÚsto jako sposób na nieskutecznoĂÊ istniejÈcej wentylacji grawitacyjnej – przez
wymuszenie ruchu powietrza w kanaïach
wentylacyjnych.
3) nawiewno-wywiewna – to system,
w którym powietrze jest nawiewane i usu-

wane kanaïami wentylacyjnymi przez wentylatory umieszczone w centrali wentylacyjnej. Taki system zapewnia peïnÈ kontrolÚ
nad iloĂciÈ Ăwieĝego powietrza w budynku.
Jego odmianÈ jest wentylacja z odzyskiem
ciepïa, czyli system wyposaĝony w centralÚ wentylacyjnÈ nawiewno-wywiewnÈ z
wymiennikiem ciepïa. DziÚki centrali wentylacyjnej, znanej pod nazwÈ rekuperatora, moĝliwe jest odzyskiwanie ciepïa z powietrza usuwanego z budynku i ogrzewanie
tym ciepïem powietrza Ăwieĝego.
System wentylacji z odzyskiem ciepïa
skïada siÚ z:
czerpni i wyrzutni powietrza, którymi
powietrze wpïywa do kanaïów i z nich wypïywa;
kanaïów wentylacyjnych, zakoñczonych
nawiewnikami i kratkami wyciÈgowymi,
i najwaĝniejszego elementu, czyli rekuperatora, w którym nastÚpuje odzysk ciepïa
– powietrze napïywajÈce zostaje zimÈ podgrzane, a latem ochïodzone
W wentylacji z odzyskiem ciepïa niepotrzebne sÈ kominy. Mimo stosunkowo
wysokich kosztów instalacji warto zainwestowaÊ w tego typu rozwiÈzanie: w porównaniu z takim samym budynkiem wyposaĝonym w wentylacjÚ grawitacyjnÈ
Ărednia oszczÚdnoĂÊ na kosztach ogrzewania domu o powierzchni ok. 160 m2 moĝe
wynieĂÊ 3–4 tys. zï rocznie (patrz ramka
Grawitacyjna do lamusa!). W najnowoczeĂniejszych systemach tego typu temperatura powietrza nawiewanego niemal nie róĝni
siÚ (1°C) od temperatury powietrza usuwanego z bu-dynku.

3-4 tys. zï
rocznie
moĝna zaoszczÚdziÊ na kosztach ogrzewania
– wyposaĝajÈc dom w wentylacjÚ
nawiewno-wywiewnÈ z rekuperatorem

Jak przygotowaÊ dom
do rekuperacji
DecyzjÚ o wyborze takiej wentylacji najlepiej
podjÈÊ juĝ na etapie projektowania budynku.
WiÚkszoĂÊ projektantów proponuje swoim
klientom wentylacjÚ w wariancie standardowym – a wiÚc grawitacyjnÈ. W systemach
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wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wywiewnej niezbÚdne sÈ kominy wentylacyjne, najczÚĂciej murowane lub ze stali nierdzewnej. Skoro zdecydowaliĂmy siÚ
na wentylacjÚ z odzyskiem ciepïa, kominy
nie bÚdÈ potrzebne. JeĂli w domu zaplanowane byïy dwa takie kominy, zaoszczÚdzimy na
tym dwa razy po 4–10 tys. zï, bo tyle kosztuje wymurowanie komina i obróbki dekarskie
(materiaïy + praca wykonawcy). NastÚpnie
uradzimy z projektantem, ĝe ze wzglÚdu na
naszÈ decyzjÚ co do systemu wentylacyjnego
w domu wystarczÈ okna bez mikrowentylacji (tañsze!) oraz o 20% tañszy system grzewczy, bo do domu z rekuperatorem wystarczy
mniejszy kocioï i mniejsze grzejniki.

50%
o tyle moĝe spaĂÊ zapotrzebowanie na ciepïo
w domu z dobrze wykonanÈ
wentylacjÈ z rekuperatorem

Kratki wentylacyjne

u swoich klientów. SzanujÈcy siÚ instalator powinien przed rozpoczÚciem montaĝu
przedstawiÊ projekt instalacji zawierajÈcy
wszelkie obliczenia umoĝliwiajÈce wïaĂciwy dobór rekuperatora oraz poszczególnych
elementów instalacji wentylacyjnej (czerpni
i wyrzutni powietrza, kanaïów wentylacyjnych z nawiewnikami i kratkami wyciÈgowymi oraz rekuperatora).
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Nawiewnik wentylacyjny

Dobrze dobrane Ărednice kanaïów wentylacyjnych
gwarantujÈ cichÈ i efektywnÈ pracÚ

Warunkiem wïaĂciwego, bezgïoĂnego
funkcjonowania wentylacji z odzyskiem ciepïa sÈ miÚdzy innymi:
odpowiedni dobór Ărednic przewodów
wentylacyjnych i przepustnic regulacyjnych,
uwzglÚdnienie obliczenia oporów instalacji (na tej podstawie dobiera siÚ rekuperator
o odpowiednich parametrach),

Rekuperator – co to jest?
Nazywana rekuperatorem centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepïa to – w duĝym uproszczeniu – urzÈdzenie skïadajÈce siÚ z wymiennika ciepïa oraz dwóch wentylatorów
– nawiewnego i wywiewnego. ¥wieĝe, zimne powietrze zasysane z zewnÈtrz przechodzi przez
wymiennik ciepïa, ogrzewajÈc siÚ od takiej samej iloĂci zuĝytego powietrza usuwanego z wnÚtrza budynku na zewnÈtrz, równieĝ przepïywajÈcego przez ten wymiennik. Przepïywy sÈ prawie
bezgïoĂne i odbywajÈ siÚ samoczynnie – bez koniecznoĂci ingerencji mieszkañców domu.
Rekuperator przeciwprÈdowy w pomieszczeniu gospodarczym, zamontowany we wnÚce obok odkurzacza centralnego

Koszt wykonania dobrej klasy systemu
wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem w domu o powierzchni ok. 160 m2
wynosi 20–30 tys. zï. Kiedy projektant sporzÈdzi kosztorys uwzglÚdniajÈcy wszystkie
oszczÚdnoĂci na oknach i systemie grzewczym, okaĝe siÚ, ĝe wentylacja grawitacyjna
nie jest wcale najtañsza – choÊ powszechne
jest takie przekonanie!

Najlepszy rekuperator zamontowany w ěle
wykonanej instalacji wentylacyjnej nie bÚdzie dobrze dziaïaÊ. Na naszym rynku niewiele jest firm, które majÈ wystarczajÈce doĂwiadczenie w wykonywaniu takich
instalacji, wiÚc wiÚkszoĂÊ instalatorów,
zwïaszcza tych, podejmujÈcych siÚ kaĝdego
zadania, uczy siÚ na bïÚdach popeïnianych

fot. rekuperatory.pl

Fachowy projekt i montaĝ
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Otóĝ okazuje siÚ, ĝe w nowoczesnym domu energooszczÚdnym straty ciepïa na wentylacji mogÈ wynosiÊ nawet 60–80% caïkowitych strat ciepïa budynku. OdzyskujÈc okoïo 90%
ciepïa z powietrza usuwanego na zewnÈtrz, znacznie zmniejszamy zapotrzebowanie energetyczne budynku – a zatem do jego ogrzewania wystarczy mniejszy kocioï.
Ciekawe, ĝe jeszcze niedawno domy budowane metodami tradycyjnymi i bez obecnie wymaganego ocieplenia traciïy znacznie wiÚcej ciepïa przez Ăciany czy dach niĝ przez wentylacjÚ: te ostatnie straty jeszcze kilka lat temu szacowano na ok. 20%. Jak widaÊ, znaczenie
wentylacji dla kosztów eksploatacji budynku znacznie wzrosïo.
A oto, jakie jeszcze zmiany w naszym przyszïym domu powinien wprowadziÊ projektant
instalacji:
zaplanowaÊ trasy kanaïów wentylacyjnych o Ărednicy 100–250 mm: moĝna je umieĂciÊ w sufitach podwieszanych, na poddaszu, w Ăciankach kolankowych lub odpowiednich szachtach,
doprowadziÊ do kaĝdego z pomieszczeñ budynku co najmniej jeden przewód wentylacyjny,
rozmieĂciÊ kanaïy wentylacyjne tak, by powietrze wywiewane byïo z ïazienek, toalety i kuchni, a nawiewane do sypialni, pokoi dziennych, salonu i gabinetu,
zapewniÊ swobodnÈ wymianÚ powietrza pomiÚdzy pomieszczeniami, a wiÚc zaznaczyÊ
w opisie projektu, ĝe drzwi powinny mieÊ odpowiednie podciÚcia lub otwory wentylacyjne.

Ze wzglÚdu na moĝliwoĂÊ przedostania siÚ
spalin do pomieszczeñ mieszkalnych garaĝ nie
moĝe byÊ podïÈczony do domowej wentylacji
nawiewno-wywiewnej, musi mieÊ oddzielonÈ
wentylacjÚ
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Dlaczego w domu z rekuperatorem
wystarczy mniejszy kocioï c.o.?

Centrala z wymiennikiem krzyĝowym

zastosowanie odpowiednich przewodów
(obecnie nie stosuje siÚ juĝ rur harmonijkowych, lecz gïadkie, przez które powietrze
przesuwa siÚ prawie bez szumów),
staranne ocieplenie kanaïów przechodzÈcych przez pomieszczenia nieogrzewane
(piwnica, poddasze),
wybranie centrali z pïynnÈ lub wielostopniowÈ regulacjÈ prÚdkoĂci wentylatora, im
wiÚksze moĝliwoĂci regulacji, tym wiÚksze
oszczÚdnoĂci energii,
wyposaĝenie centrali w system kontroli zabrudzenia filtra, który poinformuje, gdy
trzeba bÚdzie go oczyĂciÊ. Zatkany filtr to
wiÚksze opory przepïywu powietrza i wyĝsze koszty zuĝycia prÈdu,
naleĝyta konserwacja instalacji,
polegajÈca na wymianie (co jakiĂ czas)
filtrów i czyszczeniu kanaïów wentylacyjnych.
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Do wykonywania instalacji wentylacyjnych stosuje siÚ u nas przewody elastyczne, czÚsto w wersji nieizolowanej. ChoÊ ich jakoĂÊ jest zazwyczaj niska, instalatorzy chÚtnie je
wykorzystujÈ, bo sÈ tanie i ïatwe w transporcie, jako ĝe pakowane w niewielkie kartony
w wersji sprasowanej. Tanie przewody umoĝliwiajÈ instalatorom wykonywanie instalacji
w atrakcyjnej cenie – wynikajÈce z tego róĝnice w ofertach firm mogÈ siÚgaÊ kilkunastu
tysiÚcy zïotych. Inwestorzy chÚtnie przystajÈ na wersje tañsze, nie wiedzÈc, ĝe instalacja wentylacyjna z marnych jakoĂciowo przewodów moĝe wymagaÊ wymiany juĝ po kilku latach.
Po kilku latach funkcjonowania instalacjÚ powinno siÚ
oczyĂciÊ. JeĂli jest wykonana z przewodów, które „rozïaĝÈ siÚ w rÚkach”, nie bÚdzie to moĝliwe. Kiedy stracÈ szczelnoĂÊ, spowoduje
to nieprawidïowe funkcjonowanie instalacji.
Dobrej jakoĂci przewody nie powinny byÊ wykonane z plastiku
czy z prasowanej folii aluminiowej. DïugÈ ĝywotnoĂÊ instalacji zapewniÈ np. przewody stalowe zwijane (tzw. typ SPIRALO), wyposaĝone w odpowiednie zïÈczki, uszczelnienia oraz system mocowania
ich do Ăcian, podïóg czy sufitów. Przewody tego typu umoĝliwiajÈ
poprawnÈ pracÚ instalacji nawet po 30 latach od jej wykonania.
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Uwaga na kiepskie przewody

JeĂli tak wyglÈdajÈca instalacja
haïasuje lub zamiast oczekiwanej oszczÚdnoĂci
energii przynosi
znaczne straty, nie
powinno to budziÊ
zdziwienia
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