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1. WPROWADZENIE
Vademecum wentylacji Pro-Vent powstało z myślą o wszystkich, którzy chcą poznać podstawy
dotyczące wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla budownictwa jednorodzinnego
i zamieszkania zbiorowego. Szczególnie polecamy lekturę instalatorom, ponieważ zawarto w niej
szereg dobrych porad projektowo-wykonawczych oraz przykładów rozwiązań współpracy
z kominkiem lub klimatyzacją.
W sposób prosty i zrozumiały wytłumaczono dlaczego wentylacja grawitacyjna nie spełnia swojej
roli w dobie dzisiejszego budownictwa nastawionego na ograniczanie zużycia energii. Przykład
obliczeniowy pokazuje jak
poprawnie i szybko zaprojektować instalację do budynku
jednorodzinnego. W dalszej części poświęcono cały rozdział gruntowym wymiennikom ciepła,
gdzie znajdują się m. in. informacje dotyczące jakości pracy prawidłowo funkcjonujących GWC.
Niniejsze opracowanie powstało bazując na wieloletnim doświadczeniu firmy Pro-Vent, która od
początku swojej pracy prowadzi działalność edukacyjną związaną z wentylacją w ogóle. Wierzymy,
że lektura będzie źródłem pomocnych informacji i inspiracji dla tych, którym jakość powietrza
w budynkach nie jest obojętna.

2. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ
W niniejszym rozdziale omówiono trzy dokumenty dotyczące wentylacji mechanicznej. Pierwszym z nich
jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
Zostało ono przywołane w ustawie „Prawo Budowlane” i jest dokumentem obowiązującym i
obligatoryjnym.
Kolejny dokument to Polska Norma PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej- Wymagania.” W dniu 8 lutego 2000 uchwalono zmianę
Az3. Znajdują się w niej podstawowe informacje dotyczące np. obliczania strumienia powietrza
wentylacyjnego.
W związku Dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy wprowadzoną w Polsce
przez nowelizację do ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 19.09.2007 wciąż wdrażane się do polskiego
prawodawstwa nowe normy.
Jedną z nich jest norma PN-EN 15251:2007 „Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki
cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas.”
Nie jest ona dokumentem obowiązującym dla projektantów, jednak warta analizy, szczególnie gdzie
dotyczy określania strumieni powietrza nawiewanego do budynków mieszkalnych. W niniejszym rozdziale
omówiono kilka interesujących jej punktów.

2.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
Rozdział 6. Rozporządzenia poświęcony jest wentylacji i klimatyzacji (§147 - §155). Poniżej wyszczególniono
kilka punktów rozdziału szóstego.
§ 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących
pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy
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czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego,
lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.
2. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń pracy powinien odpowiadać
wymaganiom określonym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.
3. Powietrze zewnętrzne doprowadzone do pomieszczeń za pomocą wentylacji mechanicznej lub
klimatyzacji, zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone dla powietrza
wewnętrznego w przepisach odrębnych w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia, powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do wentylowanych
pomieszczeń, z uwzględnieniem zanieczyszczeń występujących w pomieszczeniu. Wymaganie to nie
dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej.
4. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób mechaniczny lub
klimatyzowanych, wartości temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w
pomieszczeniach należy przyjmować do obliczeń zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów
obliczeniowych powietrza wewnętrznego.
§ 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między
pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od
pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.
2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia
kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
3. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych
wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i
rekreacji indywidualnej oraz wydzielonych lokali mieszkalnych lub użytkowych z indywidualną
zorganizowaną wentylacją nawiewno-wywiewną.
(…)
(…)
8. Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywające powietrze, nie mogą wywoływać
zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji.
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi
powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od
urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewnowywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
§ 152. 1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający
pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.
2. Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo napływu
powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej
lub innych podobnych urządzeń.
3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji
nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i
zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów, miejsc gromadzenia odpadów stałych,
wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi
otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.
4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna krawędź
otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której są zamontowane,
oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
(…)
6. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umożliwiających
odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku
i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek.
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(…)
9. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem, że:
1) powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla
zdrowia,
2) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez
okien w odległości co najmniej 8 m,
3) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a
poniżej lub powyżej wyrzutni - co najmniej 2 m,
4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym
poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.
(…)
12. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3 m od:
1) krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna,
2) najbliższej krawędzi okna w połaci dachu,
3) najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem.
13. Jeżeli odległość, o której mowa w ust. 12 pkt 2 i 3, wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawędź wyrzutni
powinna znajdować się co najmniej 1 m ponad najwyższą krawędzią okna.
§ 153 1. Przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zaprojektowane i
wykonane w taki sposób, aby zminimalizować odkładanie się zanieczyszczeń na ich powierzchniach
wewnętrznych kontaktujących się z powietrzem wentylacyjnym.
2. Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny właściwy dla przewidywanych przepływów powietrza
oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia i wymaganej szczelności instalacji, z
uwzględnieniem Polskich Norm dotyczących wytrzymałości i szczelności przewodów.
3. Właściwości materiałów przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny być dobrane
odpowiednio do parametrów przepływającego powietrza oraz do warunków występujących w miejscu
ich zamontowania.
(…)
6. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieć izolację
cieplną, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 267 ust. 1.
7. Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzące do
urządzeń do odzyskiwania ciepła, a także przewody prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane
pomieszczenia, powinny mieć izolację cieplną i przeciwwilgociową.

2.2. POLSKA NORMA PN-83/B-03430 „WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – WYMAGANIA”
Najważniejsze postanowienia normy:
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni
powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić, co najmniej:
 w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h,
 w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3
osób i 50 m3/h dla więcej niż 3 osób,
 w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h
 w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h,
 w wydzielonym WC - 30 m3/h,
 w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h,
 w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną
wentylacją nawiewno-wywiewną - 70 m3/h,
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dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem
drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym
lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h,

Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie
strumienia objętości powietrza kuchni, do co najmniej 120 m3/h.
Prawidłowa wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem
zewnętrznym oraz usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego
pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych
pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie
w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.

2.3. NORMA EUROPEJSKA PN-EN 15251:2007 „KRYTERIA ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO, OBEJMUJĄCE WARUNKI CIEPLNE, JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO,
OŚWIETLENIE I HAŁAS”

W normie wyróżnione są trzy kategorie pomieszczeń. Każdej kategorii przypisane są inne wielkości
strumieni powietrza wentylacyjnego. Poniżej przedstawiono tabele opisujące wspomniane kategorie
pomieszczeń oraz przyporządkowane im strumienie powietrza wentylacyjnego.
Kategoria
I
II
III

Wyjaśnienie
Wysoki poziom wymagań, zalecana dla pomieszczeń przeznaczonych
dla wrażliwych i delikatnych osób ze specjalnymi wymaganiami np. niepełnosprawnych, chorych,
niemowląt oraz osób starszych
Normalny poziom wymagań, powinien być używany dla budynków nowych
i remontowanych
Dopuszczalny poziom wymagań, może być używany dla budynków
istniejących

Normowe ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego
dla budynków mieszkalnych wg normy PN-EN 15251
Krotność wymian*

Wywiew, m3/h

Pokoje dzienne, sypialnie**

Kategoria
I
II
III

m3/h/m2

1/h

m3/h/os

m3/h/m2

Kuchnia

Łazienka

Toaleta

1,764
1,512
1,26

0,7
0,6
0,5

36
25,2
14,4

5,04
3,6
2,16

100,8
72
50,4

72
54
36

50,4
36
25,2

Uwaga: Ilość powietrza w m3/h/m2 oraz krotność wymian w 1/h odpowiadają sobie dla wysokości pomieszczenia 2,5m.
* - w odniesieniu do całkowitej powierzchni budynku oraz poszczególnych pomieszczeń i stref
** - należy wybrać wartość większą (liczoną ze względu na ilość osób oraz na powierzchnię)

Z powyższego widać, że wymagania Polskiej Normy są zbliżone do tych określonych przez II kategorię.
Na końcu opracowania (patrz: punkt 4.2) przedstawiono przykład obliczeniowy dla parterowego domu
jednorodzinnego.
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3. PROBLEMY Z WENTYLACJĄ GRAWITACYJNĄ W DOBIE NOWOCZESNEGO
BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO
Tradycyjny, grawitacyjny system wentylacyjny mieszkań polega na usuwaniu zużytego powietrza
z pomieszczeń mogących wydzielać zapachy oraz duże ilości wilgoci tj. kuchni, łazienek, WC itp. za pomocą
kratek i kominów wentylacyjnych oraz wyrzuceniu go ponad dach budynku. Jednocześnie świeże powietrze
dopływa poprzez nieszczelności okien do pomieszczeń „czystych” takich jak pokoje, salony. Ruch powietrza
odbywa się zatem w kierunku od pokoi, salonów, sypialni poprzez korytarze, hole do kuchni i łazienek
(WC).
Ważne jest tak projektować mieszkania, aby każde pomieszczenie było należycie wentylowane, tzn. aby
spełnione były normy odnośnie ilości dostarczonego świeżego powietrza, jak również istniała właściwa
cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach.
Proces wentylacji grawitacyjnej przebiega poprawnie za sprawą różnicy gęstości powietrza
zewnętrznego i wewnętrznego (dokładnie w pionowym kanale wentylacyjnym), bądź powstania ciśnienia
dynamicznego na wylocie kanału.
Zatem aby wentylacja grawitacyjna działała poprawnie:
 okna i drzwi powinny być nieszczelne, aby zapewnić stały dopływ świeżego powietrza,
 kanały wentylacyjne powinny być prawidłowo zaprojektowane i wykonane,
 temperatura na zewnątrz budynku powinna być niższa niż wewnątrz, bądź na zewnątrz powinien
wiać przynajmniej lekki wiatr.
Zależność intensywności wentylacji grawitacyjnej jest inna dla każdego z powyższych warunków, gdy
temperatura na zewnątrz maleje względem temperatury w środku, intensywność wentylacji wzrasta
w sposób proporcjonalny (tzn. dwukrotny wzrost różnicy tych temperatur powoduje w przybliżeniu
dwukrotny wzrost wymiany powietrza). Gdy na dworze zaczyna wiać silniejszy wiatr to intensywność
wentylacji rośnie w kwadracie wzrostu prędkości wiatru (dwukrotny wzrost prędkości powodu
w przybliżeniu czterokrotnie większą wymianę powietrza).
Uzależnienie procesu wymiany powietrza od warunków pogodowych sprawia, że niezwykle trudno jest
nad nim panować a tym bardziej regulować. Dlatego np. zimą podczas mrozów i silnych wiatrów następuje
ogromna ucieczka ciepła z domu powodująca szybkie wychłodzenie mieszkania. Próby kontrolowania
sytuacji za pomocą np. uszczelnionych okien dają rezultaty w postaci zagrzybionych ścian, a powietrze i tak
bywa dosłownie „wysysane” innymi miejscami.
Ponieważ wielkość ciągu kominowego jest wprost proporcjonalna do długości pionowego kanału
wentylacyjnego, dlatego w budynkach wielokondygnacyjnych mieszkania na wyższych piętrach prawie
zawsze są mniej wentylowane.
Dodatkowym, charakterystycznym zjawiskiem w zbyt szczelnych domach jest tzw. ciąg odwrotny. Ma
on miejsce wtedy, gdy np. w kuchni jest wyższa temperatura niż w łazience lub włączony jest wentylator
okapu kuchennego. Kanał wentylacyjny w łazience pracuje wówczas jako nawiewny. Jest to szczególnie
niebezpieczne, gdy w łazience zamontowany jest gazowy podgrzewacz wody.
Sam proces wentylacji rozumiany tylko w kategoriach odpowiedniej ilości dostarczonego
i odprowadzonego powietrza może okazać się niewystarczający do sprawnego usuwania wilgoci z całego
pomieszczenia, szczególnie w sezonie grzewczym. Równie ważny jest odpowiedni ruch, czyli cyrkulacja
powietrza w pomieszczeniu. Grzejniki c.o. poprzez konwekcję wydatnie zwiększają ten proces. Wielkość
konwektywnego ruchu powietrza może być znacznie ograniczona np. wskutek niewielkiej mocy grzejników.
Samo dostarczenie zbyt zimnego powietrza do pomieszczenia może być niewystarczające, aby zapobiec
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zawilgoceniu ścian. Wiele profesjonalnych ekspertyz potwierdza tę tezę. Poniższe rysunki oraz informacje
pochodzą z periodyku „Polski Instalator 5/2004”. Wnioski, jakie podaje w nim autor nasuwają jedną
konkluzję: najlepszym sprawdzonym sposobem zapewnienia sprawnej wentylacji w nowoczesnym
budownictwie mieszkaniowym jest stosowanie układów nawiewno-wywiewnych z podgrzaniem
powietrza nawiewanego – najlepiej z odzyskiem ciepła.
Pracownicy firmy PRO-VENT podczas licznych imprez targowych spotykają się z przedstawicielami
samorządów mieszkaniowych zawiedzionych warunkami panującymi w ich niedawno budowanych lub
remontowanych domach. Skutki braku należytej wentylacji są bardzo szybko widoczne.

Rys. 2.1. Rozkład konwekcyjnych prądów powietrza w mieszkaniu dla:
a) pełnej mocy cieplnej grzejnika umieszczonego pod oknem, b) niepełnej mocy grzejnika umieszczonego pod oknem

Rys. 2.2. Rozkład konwekcyjnych prądów powietrza w mieszkaniu przy umieszczeniu nawiewników:
a) w górnej części okna i dla pełnej mocy cieplnej grzejnika, b) w górnej części okna i dla niepełnej mocy grzejnika

4. SKUTKI BRAKU WŁAŚCIWEJ WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH
Źle działająca wentylacja w budynkach mieszkalnych ma niekorzystny wpływ zarówno na konstrukcję
budynku jak i przede wszystkim na zdrowie przebywających w nich ludzi.
Brak skutecznego odprowadzenia wilgoci powstałej w wyniku aktywności domowników stwarza
sprzyjające warunki do rozwoju niebezpiecznych grzybów i pleśni. Przy wilgotności powyżej 60% może
nastąpić znaczy wzrost ilości zarodników w powietrzu jak również odchodów pajęczaków, roztoczy
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będących główną przyczyną rozwoju alergii. Zarówno literatura techniczna jak i medyczna w sposób
jednoznaczny określają szkodliwość grzybów domowych dla zdrowia, a nawet życia użytkowników
zagrzybionych mieszkań.
Ograniczenie wymiany powietrza w mieszkaniach powoduje wzrost stężenia pyłów i zanieczyszczeń
stałych głównie pochodzenia organicznego.

Rys. 3 Spadek odporności na schorzenia użytkownika zagrzybionego mieszkania φodp [%]
oraz wzrost potencjału flory bakteryjnej i grzybowej φp [%] uwzględniając czas trwania zgrzybienia.

Materiały budynku jak i elementy wyposażenia wnętrza są źródłem emisji wielu szkodliwych gazów.
Przepisy dopuszczające do stosowania w budownictwie konkretnych materiałów jako kryterium oceny
sprawdzają m in. stężenie wydzielanych szkodliwych substancji w oparciu o normy i przy założeniu
sprawnej wentylacji pomieszczeń. Wskutek hermetyzacji mieszkań może nastąpić zwiększenie stężeń
toksyn powyżej dopuszczalnych.
Oczywistym jest, że w źle wentylowanych pomieszczeniach spada zawartość tlenu. Stężenie O2
w powietrzu mniejsze od 18% jest uważane za szkodliwe dla zdrowia człowieka, natomiast mniejsze niż
16% uważane za śmiertelne.
Zaleca się, aby udział dwutlenku węgla CO2 w pomieszczeniach w których przebywają ludzie nie
przekraczał 0,15% (ok.1500ppm). Tzw. „nieświeżość powietrza” i związany z tym dyskomfort, przygnębienie
i spadek wydajności pracy pojawia się wraz ze wzrostem stężenia powyżej 1000ppm, typowa zawartość CO2
w powietrzu zewnętrznym to 350-400pmm.
Tlenek węgla powstający podczas niezupełnego spalania węgla lub węglowodorów powinien być
sprawnie usuwany systemem kominowym lub wentylacyjnym. Normy dopuszczają zawartość CO do 50ppm
jednak nawet niewielkie stężenie uważane jest za szkodliwe dla zdrowia.
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Ekspertyzy badające zawartość CO2 i CO w nowych i modernizowanych budynkach wielorodzinnych
stwierdzają, że wskutek hermetyzacji mieszkań niejednokrotnie zawartość CO2 wynosi ponad 5000ppm,
a CO 3-4 razy przekracza normy. Pomimo zaostrzeń przepisów dotyczących czystości spalin oraz
dostarczanych na rynek coraz doskonalszych urządzeń grzewczych liczba zatruć tak np. w Krakowie jak
i całym kraju wcale nie zmalała a wręcz przeciwnie – wykazuje tendencje wzrostowe. Dodatkowo źle lub
wcale niedziałająca instalacja wentylacyjna powoduje uczucie zaduchu, obecność nieznośnych zapachów
oraz ogólne uczucie dyskomfortu.

5. UKŁAD WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA
W DOMACH JEDNORODZINNYCH
Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa zaowocowało
dramatycznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka
okienna i drzwiowa całkowicie eliminuje dotychczas stosowany grawitacyjny sposób wentylacji
budynków. W pomieszczeniach (przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej) następuje koncentracja
niepożądanych składników w powietrzu, takich jak: dwutlenek węgla, para wodna, kurz oraz wiele
chemicznych związków wydzielanych z materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia.
W opisanej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem, dla którego nie ma alternatywy, jest system
wentylacji wymuszonej, powodujący w sposób mechaniczny wymianę powietrza, przy czym optymalnym
systemem jest układ nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła.

Rys. 4. Instalacja wentylacyjna w domu jednorodzinnym.

Dobrze zaprojektowana instalacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła w domu mieszkalnym
powinna spowodować znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania budynku. Dzieje się to z trzech
powodów:
1.
wentylacja zachodzi w sposób kontrolowany,
2.
następuje znaczny (nawet do 95%) odzysk ciepła z powietrza wywiewanego,
3.
podczas wykraplania wilgoci odzyskiwane jest ciepło skraplania wody.
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Aby dwa pierwsze zjawiska zachodziły w sposób optymalny należy spełnić kilka warunków:
1) Zbilansowanie wentylacji
Ilość powietrza nawiewanego powinna być równa lub 5%-10% większa od ilości powietrza
wywiewanego. Odpowiednią regulację może przeprowadzić instalator miernikiem przepływu.
Niewielkie nadciśnienie w budynku jest wskazane choćby ze względu na prawidłową pracę kominka. W
czasie mrozów i wietrznej pogody nadciśnienie w budynku jest przeważnie niwelowane.

2) Zachowanie szczelności budynku
Drzwi zewnętrzne, okna powinny być możliwie szczelne. Nie powinno być żadnych dodatkowych
czynnych kanałów wentylacji grawitacyjnej lub powinny być zamknięte. Każdy taki kanał w sezonie
grzewczym powoduje bardzo dużą ucieczkę ciepłego powietrza. Jeżeli w domu jest kominek, to
powinien być z wkładem. Przy zbilansowanej wentylacji (z lekkim nadmiarem nawiewu 5-10%) ogień
pali się w takim kominku znakomicie (dobry ciąg spowodowany brakiem grawitacyjnego podciśnienia
w budynku). W przypadku podłączenia okapu kuchennego z wentylatorem zaopatrzonego w filtr
tłuszczowy do instalacji z rekuperatorem, pozostałe wywiewy powinny być zaopatrzone w motylkowe
przepustnice zwrotne. Pracę wentylatora okapu można skorelować z pracą centrali wentylacyjnej na
najwyższej wydajności. Jeśli okap ma oddzielne wyprowadzenie na zewnątrz budynku to na kanale musi
być zainstalowana szczelna przepustnica zwrotna. Jeśli w budynku jest kotłownia z własnym układem
wentylacyjnym, to należy wówczas zadbać o dobrą szczelność drzwi pomiędzy kotłownią a resztą
budynku.
3) Izolowanie systemu wentylacyjnego
Przewody wentylacyjne przechodzące przez strefy nieogrzewane lub nieocieplane (np. strychy, piwnice)
powinny być izolowane wełną o grubości min. 50 mm.
Przykład: dla typowego kanału tubeflex z izolacją 20mm umieszczonego na „zimnym poddaszu”
i przepływie powietrza ok.2,5m/s spadek temperatury powietrza wewnątrz kanału na 1metr bieżący
może wynieść zimą:
dla  100mm – 0.4OC
dla  125mm – 0.3OC
dla  160mm – 0.25OC
dla  200mm – 0.2OC
dla  250mm – 0.15OC
dla  315mm – 0.11OC
dla  400mm – 0.09OC
dla  500mm – 0.07OC

5.1. PODSTAWOWE PORADY PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
Przy projektowaniu i wykonaniu układu wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła
należy uwzględnić:


estetykę prowadzenia kanałów: szczególnie przy przejściach pomiędzy kondygnacjami
wykorzystuje się garderoby, naroża, ścianki kolankowe, istniejące kanały wentylacji
grawitacyjnej (ze względu na występujące nieszczelności proponujemy umieścić w nich kanał
elastyczny),



zapewnienie minimalnych oporów instalacji poprzez: przyjmowanie w obliczeniach małych
prędkości przepływu powietrza w kanałach do 3÷4 m/s stosowanie dużych czerpni i wyrzutni
z odpowiednimi skrzynkami rozprężnymi, niezbyt odległych końcowych nawiewników,
wywiewników. W sytuacji, gdy pojawia się bardzo odległy nawiewnik bądź wywiewnik należy
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rozważyć możliwość zastosowania dodatkowego niewielkiego wentylatora kanałowego
zasilanego z centrali. Instalacja o niskich sprężach nie generuje dodatkowych hałasów tłoczenia
i wymaga mniej energii elektrycznej, natomiast instalacja o dużych oporach wymusza
konieczność zastosowanie centrali o większym sprężu dyspozycyjnym, a więc głośniejszej,
pobierającej więcej energii elektrycznej i przeważnie droższej.
Przy zachowaniu optymalnej prędkości powietrza w kanałach straty ciśnienia przyjmuje się jako
2 Pa/mb dla odcinka prostego kanału i dodatkowo 3 Pa dla każdego łuku, 4 Pa dla odgałęzienia
trójnika pod kątem 45 O, 30 Pa dla każdego z anemostatów nawiewnych lub wywiewnych.
niską emisję hałasu: prawidłowo wykonana instalacja powinna charakteryzować się brakiem
uciążliwego hałasu przenoszącego się od pracującej centrali, przepustnic, nawiewników. Można
tolerować niewielki poziom dźwięku dla pracy z maksymalną wydajnością (używany przecież
sporadycznie), jednak w przypadku pracy na 1 biegu, w sypialni hałas o wartości już 25 dBA
może być dokuczliwy.
Jak sobie z tym radzić:
1. Centrale montować możliwie z dala od sypialni,
2. Nie stosować do wykonania instalacji kanałów aluminiowych typu FLEX, tylko użyć kanałów
dobrze tłumiących, izolowanych,
3. Dodatkowo, gdy okaże się to niezbędne zamontować tłumiki hałasu na wyjściach z centrali
(NAWIEW, DO WYRZUTNI),
4. Minimalna odległość pomiędzy nawiewnikiem (anemostatem) a centralą powinna być
większa niż 4 mb (im większa tym lepsze tłumienie),
5. Gdy z projektowych obliczeń wynika, że na anemostatach (z reguły tych najbliżej centrali)
ciśnienie statyczne będzie wyższe niż 50-70 Pa, należy zastosować przepustnice dławiące
w odległości min. 2 m przed anemostatem (zapobiegnie to „szumieniu” anemostatu),
na 1 biegu centrali ciśnienie na anemostacie nie powinno być większe niż 30 Pa,
6. Wyrzutni nie wolno montować bezpośrednio przy oknie sypialni,



minimalne straty ciepła-chłodu na kanałach: opisane powyżej, dokładne izolowanie instalacji w
miejscach nie ogrzewanych jest też bardzo istotne latem, szczególnie gdy stosowany jest
klimatyzator kanałowy lub wymiennik gruntowy,



prawidłową lokalizację centrali wentylacyjnej: wiąże się to z ograniczeniem emisji hałasu,
optymalnym położeniem względem instalacji,



zapewnienie prawidłowego sposobu odprowadzenia skroplin z centrali: najlepiej skropliny
odprowadzać do kanalizacji wewnętrznej budynku. Wąż odprowadzający powinien być
„zasyfonowany”, prowadzony z wyraźnym 5-7% spadkiem i ewentualnie zabezpieczony przed
zamarzaniem samoregulującym się przewodem grzewczym i otuliną cieplną. Należy pamiętać,
że ilość kondensatu może być szczególnie duża w czasie pierwszego sezonu grzewczego
budynku i przy zastosowaniu centrali o dużym odzysku ciepła,



nie łączenie systemu wentylacji nawiewno - wywiewnej z grawitacyjnym: Stosowanie
jakichkolwiek czynnych kanałów grawitacyjnych rozregulowuje system, powoduje znaczne
straty ciepła,



podczas uruchamiania układu zapewnić 5-10% nadciśnienie: podczas silnych mrozów lub
wietrznej pogody wywiew przeważnie jest większy.
Należy pamiętać, że powietrze powinno mieć zapewniony swobodny przepływ od
nawiewników do wywiewników, czyli z pokoi do łazienki i kuchni. W tym celu drzwi do tych
pomieszczeń powinny być podcięte przy podłodze (min. 1,5 cm) albo zaopatrzone w kratki
wentylacyjne (powierzchnia kratki 50-60 cm2).
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5.2. DOBÓR CENTRALI DO DOMKU JEDNORODZINNEGO – PRZYKŁAD
W naszym przykładzie zaprojektujemy instalację wentylacyjną dla domu parterowego o powierzchni 140
m2 i kubaturze 370 m3. Załóżmy, że w domu mieszkają 4 osoby, a nad całą powierzchnią mieszkania
znajduje się poddasze nieużytkowe nieocieplone.

TRASA PROWADZENIA KANAŁÓW
Całą instalację wentylacyjną umieścimy na poddaszu.
Regulacja
przepustnicy

Czerpnia

Dodatkowy nawiewnik
z przepustnicą motylkową

sypialnia
19,6

Gabinet
13,6

salon
35,7

WC
2,8

Centrala
MISTRAL
250 econo

łazienka
8,4

przedsionek
4,5

15,5 m

Pomieszczenie
gospodarczotechniczne
6,1

garderoba
3,7

kuchnia
i jadalnia
24,4
sypialnia
14,0

garaż
23,3

Do okapu kuchennego
Wyrzutnia

15,8 m

Rys. 4.2.1.. Rzut przykładowego budynku jednorodzinnego
ze schematycznie poprowadzoną instalacją wentylacji mechanicznej.

1.

Na rzucie budynku nanosimy punkty nawiewu powietrza (anemostaty) w sypialniach, gabinecie,
w pokoju dziennym zaplanowano dwa nawiewy. Jeden ustawiony na wydatek ok. 50 m 3/h, drugi
większy normalnie zamknięty i załączany przez przepustnicę z siłownikiem (załączany na czas, gdy
potrzebna będzie intensywna wymiana powietrza w pokoju), włącznik przepustnicy zamontujemy na
ścianie w pokoju dziennym. Kanał nawiewny do gabinetu zaopatrzony zostanie w przepustnicę
redukującą ciśnienie (zlikwiduje to szum od anemostatu).
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2.






Następnie nanosimy punkty wywiewne (anemostaty) w pomieszczeniach:
łazienka -1 szt.
garderoba -1 szt.
WC -1 szt.
przedsionek
-1 szt.
kuchnia -2 szt.

W kuchni przewidziano dwa wywiewy, jeden sufitowy zakończony anemostatem, drugi podłączony do
okapu kuchennego z filtrem tłuszczowym (nad kuchenką elektryczną).
3.

Umiejscowienie centrali - szukamy miejsca oddalonego od sypialni z dogodnym dojściem do
czerpni i wyrzutni. Czerpnię i wyrzutnię umieścimy w ścianach naprzeciwległych. Są to kratki
wentylacyjne 30 x 30cm ze skrzynkami 25x25x15cm i kołnierzami 160 mm. Do zasilania centrali
potrzebujemy instalacji elektrycznej z gniazdkiem i uziemieniem ochronnym 230V. Odpływ skroplin
przewodem 22 mm wyprowadzonym przez mały otwór w ścianie bezpośrednio do instalacji
kanalizacyjnej. Przełącznik trybu pracy podłączać będziemy z centralą przewodem 6 x 0,5 mm2 / 500V i
zamontujemy na ścianie w kuchni.

4.

Rodzaj kanałów wentylacyjnych - całą instalację nawiewno-wywiewną wykonamy z izolowanych
kanałów z perforacją np. SONODUCT i metalowych trójników. Wszystkie trójniki po zamontowaniu
zaizolujemy wełną. Ze względu na fakt, że cała instalacja poprowadzona będzie na poddaszu
nieocieplanym, w celu ograniczenia strat cieplnych wszystkie kanały oraz centrala przykryte będą
dodatkowo wełną mineralną o grubości 50 mm. Wszystkie drzwi od pokoi mają szczelinę wentylacyjną
przy podłodze ok. 15 mm. Drzwi od łazienki i WC dodatkowo zaopatrzone są w kratki.

STRUMIEŃ POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
1.

Zgodnie z PN-83/B-03430:
Wymagane ilości powietrza usuwanego z pomieszczeń Vw1 :
 kuchnia z kuchenką elektryczną:
50 m3/h
 garderoba:
15 m3/h
 łazienka:
50 m3/h
 toaleta:
30 m3/h
 pomieszczenie gospodarcze:
15 m3/h
 przedsionek:
15 m3/h
RAZEM: Vw1= 175 m3/h
Krotność wymiany powietrza: 0,47 1/h

Wymagane ilości powietrza nawiewanego Vn1 :
Wymagane ilości nawiewanego powietrza świeżego - dla jednej osoby potrzebujemy ok. 30 m3/h,
zatem:
 sypialnia 2 – osobowa:
2 x 30 m3/h
 sypialnia 2 – osobowa:
2 x 30 m3/h
 gabinet:
30 m3/h
 salon:
60 m3/h (+ dodatkowo 100 m3/h przy otwartej przepustnicy)
RAZEM: Vn1= 210 m3/h
Krotność wymiany powietrza: 0,56 1/h
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2.

Zgodnie z PN-EN 15251:
Normowe ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego
dla budynków mieszkalnych wg normy PN-EN 15251
Krotność wymian*

Wywiew, m3/h

Pokoje dzienne, sypialnie**

Kategoria
I
II
III

m3/h/m2

1/h

m3/h/os

m3/h/m2

Kuchnia

Łazienka

Toaleta

1,764
1,512
1,26

0,7
0,6
0,5

36
25,2
14,4

5,04
3,6
2,16

100,8
72
50,4

72
54
36

50,4
36
25,2

Uwaga: Ilość powietrza w m3/h/m2 oraz krotność wymian w 1/h odpowiadają sobie dla wysokości pomieszczenia 2,5m.
* - w odniesieniu do całkowitej powierzchni budynku oraz poszczególnych pomieszczeń i stref
** - należy wybrać wartość większą (liczoną ze względu na ilość osób oraz na powierzchnię)

Wymagane ilości powietrza usuwanego z pomieszczeń Vw2 :
Dla II kategorii pomieszczeń:
 kuchnia z kuchenką elektryczną:
 garderoba:
 łazienka:
 toaleta:
 pomieszczenie gospodarcze:
 przedsionek:

72 m3/h
3,7 m2*1,51= 5,59 m3/h
54 m3/h
36m3/h
6,1 m2*1,51= 9,2 m3/h
4,5 m2*1,51= 6,80 m3/h

RAZEM: Vw2= 183,59 m3/h
Krotność wymiany powietrza: 0,49 1/h

Wymagana ilość powietrza nawiewanego Vn2 :
Dla II kategorii pomieszczeń:
 sypialnia 1:
19,6 m2 * 3,6 m3/h/m2 = 70 m3/h
 sypialnia 2:
14 m2 * 3,6 m3/h/m2 = 50 m3/h
 salon:
35,7 m2 * 3,6 m3/h/m2 = 128 m3/h
 gabinet:
13,6 m2 * 3,6 m3/h/m2 = 50 m3/h
RAZEM: Vw2= 298 m3/h
Krotność wymiany powietrza: 0,8 1/h

Wnioski: Wykonując obliczenia zgodnie z Polską Normą należałoby dobrać np. MISTRAL 250 econo.
Z wyliczeń wykonanych w oparciu o nowszą normę europejską sugerowana centrala byłaby większa np.
MISTRAL SMART 300 EC. Do dalszych rozważań weźmiemy pod uwagę MISTRAL SMART 300.

SPADKI CIŚNIENIA
Każde urządzenie wentylacyjne ma ograniczony spręż przy danym wydatku powietrza. Należy sprawdzić czy
dla projektowanego strumienia powietrza całkowity spadek ciśnienia na instalacji (nawiewnej i wywiewnej)
nie przekracza sprężu centrali.
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Instalacje wentylacyjne składają się z wielu elementów takich jak: wentylator, kolana, kratki,
wymienniki ciepła, filtry itp. Wszystkie te komponenty powodują opory przepływu powietrza, czyli po
prostu tzw. straty ciśnienia, których wielkość również decyduje o doborze właściwej centrali. Strata
ciśnienia ?P całej instalacji jest obliczana poprzez sumowanie pojedynczych oporów.
Zasady projektowania - projektujemy osobno ciąg nawiewny i osobno ciąg wywiewny dla
projektowego wydatku, dbając jednocześnie o to by spadek ciśnienia statycznego od czerpni do
najdalszego nawiewu (odpowiednio od wyrzutni do najdalszego wywiewu) był mniejszy od maksymalnego
sprężu centrali Pa.

DANE:








długość najdłuższego odcinka kanału nawiewnego (nitka czerwona):
ilość trójników:
4
ilość anemostatów (jeden końcowy):
1
ilość łuków:
2
o
ilość kolan (ostrych załamań kanału ok. 60 – 90 ):
3
długość kanału od czerpni do centrali (nitka zielona):
9,5 m
ilość czerpni:
1

Rys. 4.2.2. Spadki ciśnienia na instalacji.

Jednostkowe spadki ciśnień:
 na anemostacie:
 na łuku:
 na odcinku prostym:
 na trójniku:
 na czerpni:
 na kolanie:

∆P = 30 Pa
∆P = 3 Pa
∆P = 2 Pa/mb
∆P = 4 Pa
∆P = 20 Pa
∆P = 4 Pa
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Straty ciśnienia (opory) instalacji nawiewnej liczymy jako sumę:
STRONA NAWIEWNA:
 strata na anemostacie:
 strata na długości przewodu:
 strata na trójnikach:
 strata na łukach:
 strata na kolanach:

30 Pa
18,5 m x 2 Pa/m = 37 Pa
4 x 4 Pa =16 Pa
2 x 3 Pa = 6 Pa
2 x 4 Pa = 8 Pa

STRONA CZERPNA:
 strata na czerpni:
 strata na długości przewodu:
 strata na kolanie:

20 Pa
9,5 m x 2 Pa/m = 19 Pa
1 x 4 Pa = 4 Pa

SUMA: 30 Pa + 37 Pa + 16 Pa + 6 Pa + 8 Pa +20 Pa +19 Pa + 4 Pa = 140 Pa

Zatem strata ciśnienia na instalacji nawiewnej wynosi: ∆P = 140 Pa. Podobnie liczymy straty ciśnienia
dla instalacji wywiewnej.
Po określeniu strat ciśnienia należy sprawdzić czy nie przekraczają one sprężu centrali (wykresy
znajdują się w kartach katalogowych produktów). Spręż MISTRAL SMART 300 przy wydatku 300 m3/h
wynosi 300 Pa > 140 Pa. Centrala wentylacyjna została poprawnie dobrana.
Średnice kanałów dobieramy według danych centrali, od czerpni i wyrzutni do centrali 160 mm.
Kanały główne i wywiewne dochodzące do centrali 160 mm. Kanały 160 mm prowadzimy w miarę
możliwości aż do ostatniego trójnika (zmniejszy to straty ciśnienia). Kanały odgałęźne do anemostatów
powinny mieć średnicę 100 mm.
Poprzez wkręcanie i wykręcanie główek anemostatów regulujemy ilość wentylowanego powietrza
w każdym pomieszczeniu. Ważne jest przy tym stwierdzenie tzw. zrównoważenia nawiewu z wywiewem.
Należy tak wyregulować instalację, aby uzyskać ok. 5 - 10% więcej nawiewu.
W pokoju dziennym przewidziano zamontowanie dodatkowego dużego nawiewnika z przepustnicą
sterowaną siłownikiem. Włączany on będzie włącznikiem ściennym tylko, gdy w pokoju przebywać będzie
więcej osób.
Okap kuchenny z własnym wentylatorem zaopatrzony w filtr tłuszczowy podłączony będzie do instalacji
rekuperatora w taki sposób, że uruchomienie okapu załącza centralę wentylacyjną na najwyższy bieg.
W instalacji zastosowano 3 przepustnice zwrotne na pozostałych wywiewach zapobiegające
ewentualnemu „cofaniu” powietrza z okapu. Nawiew najbliższy centrali wyposażono w przepustnicę
redukcyjną.

5.3. ZAGADNIENIA MIKROKLIMATU POMIESZCZEŃ (JAK I ILE WENTYLOWAĆ)
Istotnym kryterium przy projektowaniu systemów wentylacyjnych dla ludzi jest odczucie komfortu
cieplnego. Przez pojęcie komfortu cieplnego rozumie się taki dobór parametrów powietrza (działających

17

Vademecum wentylacji mechanicznej Pro-Vent

Copyright PRO-VENT ©

indywidualnie lub kompleksowo w określonych granicach), który stwarza wrażenie przyjemnego
samopoczucia cieplnego dla ludzi znajdujących się wewnątrz. Są to:








temperatura powietrza w pomieszczeniu
temperatura płaszczyzn otaczających,
wilgotność względna powietrza pomieszczeniach,
prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi,
hałas,
czystość powietrza,
jonizacja powietrza.

Uznaje się, że są spełnione warunki komfortu klimatycznego, gdy wartości wszystkich powyższych
parametrów mieszczą się w określonych granicach. Odstępstwo choćby jednej z nich w mniejszym lub
większym stopniu odczuwane jest jako dyskomfort.
Zapewnienie właściwych warunków klimatycznych nie może być rozpatrywane tylko w kategoriach
dobrego samopoczucia, bowiem związek zdrowia z jakością powietrza, jakim oddychamy jest oczywisty.
Ponieważ ludzie zdecydowaną większość czasu spędzają w pomieszczeniach zamkniętych, dlatego kwestie
właściwej wentylacji przy projektowaniu budynków powinny mieć pierwszoplanowe znaczenie.
Korzyści płynące ze stosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domach mieszkalnych
można rozpatrywać w dwóch aspektach: komfortu i ekonomii. Większość opracowań mówi, że systemy
wentylacyjne zapewniają:
A. filtrację powietrza,
B. skuteczne usuwanie przykrych zapachów,
C. brak przeciągów, hałasu ulicznego,
D. likwidację nadmiernej wilgoci z pomieszczeń,
E. stały dopływ świeżego powietrza,
F. znaczną oszczędność w kosztach ogrzewania.
Spełnienie A B C wiąże się zagadnieniem odpowiedniego rozdziału określonej normami ilości świeżego
powietrza. Wiadomo, nawiewy realizujemy w pokojach, wywiewy w kuchniach, łazienkach, WC,
garderobach i ewentualnie w wiatrołapie (zapach butów i odzieży).
W zasadzie taki układ w działaniu to nic innego jak sprawnie działający system grawitacyjny. Jednak
ograniczenie rozwiązania problemu prawidłowej wentylacji tylko do zapewnienia sprawnej wymiany
określonej ilości powietrza jest niewystarczające. Problem pojawia się, gdy chcemy zapewnić komfort
klimatyczny w zakresie odpowiedniej wilgotności i jonizacji powietrza. Potrzeba usuwania nadmiaru wilgoci
z pomieszczeń takich jak kuchnia, łazienki, suszarnia jest oczywista, i z tego powodu należałoby raczej
stosować jak największe wymiany powietrza (duże centrale). Poza sezonem grzewczym jest to prawda,
powinno się wentylować dom w miarę intensywnie.
A co w sezonie grzewczym? Gdy na zewnątrz temperatura wynosi 0 OC lub mniej, zawartość
bezwzględna wilgoci w powietrzu jest w granicach 1-3 g/m3 (60-90% wilgotność). Pobierane świeże
powietrze ogrzewa się w wymienniku ciepła do temp.12-15 OC. Przy zawartości H2O 1-3 g/m3 wilgotność
względna w tej temperaturze wynosi zaledwie 10-20%. Gdy grzejniki „dogrzeją” powietrze do wymaganych
20 OC wilgotność względna może spaść do 5-20% (szczególnie suche powietrze jest w nocy podczas
mrozów, kiedy śpimy). Chcąc zachować wilgotność na poziomie 35% (przy temperaturze na zewnątrz -5 OC i
wymianie powietrza np. 300m3/h) musimy „nawilżyć powietrze” ok.1 litrem wody na 1 godz., co daje
24 litry na dobę!
Ktoś powie, że to paradoks. Z jednej strony eliminujemy nadmiar wilgoci z kuchni, łazienek, itd.,
a pokoje, zwłaszcza sypialnie trzeba dowilżyć. Cały problem prawidłowej wilgotności powietrza (a właściwie
zbyt suchego powietrza zimą) ma wymiar nie tylko teoretyczny i wcale nie marginalny. Kilkunastoletnie
doświadczenie firmy PRO-VENT w realizacji bardzo wielu systemów oraz poczynione pomiary i obserwacje
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wykazały jak ważne jest uświadomienie tak instalatorom jak i użytkownikom istoty prawidłowej wentylacji
mieszkań. Trafiały do nas projekty instalacji, gdzie projektant przy 2-3 wymianach w sypialni (gdzie
przebywać miało dziecko alergiczne) „serwował” zimą powietrze o 5-10% wilgotności bez dodatkowych
nawilżaczy.
Kwestią wymagającą pewnego wyjaśnienia jest sprawa należytej czystości wentylacyjnego powietrza.
W warunkach domu mieszkalnego w zasadzie sprawa jest rozumiana tylko w kategoriach rodzaju
stosowanych w urządzeniach wentylacyjnych filtrów powietrza. Przyjmuje się, że im wyższej klasy jest filtr
tym powietrze jest bardziej czyste a zatem zdrowsze. Należy jednak dodać, że owszem, ale w odniesieniu
tylko do czystych filtrów, a nie eksploatowanych niekiedy latami wkładów klasy EU9 i wyższej. Strategią,
bowiem wielu producentów jest zmuszanie użytkowników markowych central wentylacyjnych do zakupu
niekiedy karygodnie drogich wkładów filtracyjnych. Przy czym, w zasadzie nie ma alternatywy, bowiem
użycie nieoryginalnych powoduje nieprawidłowe działanie sygnalizatorów zabrudzenia filtrów.
Nie chodzi tu tylko o wykazanie prostego i w zasadzie powszechnego chwytu handlowego, rzecz,
bowiem idzie o zdrowie domowników. Nadmiernie eksploatowane i co gorsze wilgotne filtry mogą być
siedliskiem niezwykle groźnych drobnoustrojów. Różne publikacje, co jakiś czas piszą na ten bardzo ważny
temat. Dlatego należy filtry wymieniać możliwie często, np. co 2-3 miesiące, a nie tylko, gdy sygnalizuje to
jakiś czujnik (najczęściej presostat). Dla przykładu w centralach MISTRAL 400 produkcji PRO-VENT czysty
filtr EU4 daje opory w przedziale 15-30 Pa (w zależności od biegu), natomiast po 3 miesiącach użytkowania
(filtry naprawdę brudne) opory rosną nieznacznie do wartości 20-40 Pa. Dla filtrów klasy EU7 opory
wynoszą 20-40 Pa dla czystych i 35-70 Pa po okresie 3 miesięcy. Jak w takiej sytuacji zapewnić czułe
i niezawodne działanie czujników zabrudzeniowych? Wniosek jest taki, że należy wymieniać filtry możliwie
często (najlepiej w ustalonych okresach czasu) nie zważając na brak sygnalizacji czujników. Tylko tak
użytkowany system wentylacyjny spełni swoje zadanie, zapewniając domownikom naturalne i zdrowe
warunki przebywania. Materiały eksploatacyjne (w tym przypadku filtry powietrza) powinny być możliwie
tanie, ogólnie dostępne i nie koniecznie „firmowe” (byle z atestem).
Kolejną kwestią zupełnie pomijaną jest sprawa właściwej jonizacji powietrza. Powszechnie wiadomo, że
ujemna jonizacja korzystnie wpływa na zdrowie, a dodatnia nie. I na tym koniec. Faktem jest, że na
prawidłową jonizację powietrza bez dodatkowych urządzeń jonizacyjnych wielkiego wpływu nie mamy.
Niekorzystny wpływ na małą zawartość jonów ujemnych ma: kurz (obecny w powietrzu), sztuczne
wykładziny podłogowe (podczas chodzenia elektryzują dodatnio), materiały budowlane, gorące metalowe
elementy grzejne oraz zbyt suche powietrze. Szczególnie nagrzewnice elektryczne, których grzałki osiągają
wysokie temperatury, neutralizują jony ujemne oraz dodatkowo „przesuszają” powietrze. Najbardziej
niekorzystne jest to nocą, kiedy śpimy.
Dobry wymiennik zapewnia wystarczające ogrzanie świeżego powietrza. Dla domów mieszkalnych,
gdzie ilości wentylacyjnego powietrza są względnie niewielkie przy prawidłowo umieszczonych
nawiewnikach praktycznie nie ma stref odczuwanych jako chłodniejsze. Z tych względów nie zalecamy
stosowania wtórnych nagrzewnic elektrycznych w domach mieszkalnych. Jeśli już to wodne o niskich
parametrach temperaturowych. Na marginesie, konieczność zapewnienia właściwej jonizacji powietrza
dostrzegali np. Rosjanie montując w swoich załogowych statkach kosmicznych specjalne jonizatory
i aparaturę do pomiaru tzw. współczynnika unipolarności powietrza.
Wobec powyższego praktyczna wskazówka:
Wentylacja w sezonie letnim może być intensywniejsza. Ułatwia to odprowadzenie wilgoci i zanieczyszczeń.

PRACA CENTRALI W OKRESIE ZIMOWYM
1. W sezonie grzewczym, szczególnie, gdy na zewnątrz jest mróz, wentylujemy mniej intensywnie
(szczególnie sypialnie, aby nie doprowadzić do przesuszenia powietrza). Nocą centrala
wentylacyjna powinna pracować na możliwie małym wydatku (1 bieg). Jeśli podczas przyjęć w
pokoju dziennym przebywa więcej osób, włączamy centralę na 2 lub 3 bieg i jednocześnie
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maksymalnie odkręcamy anemostaty nawiewne w pokoju dziennym. Odkręcenie anemostatów
spowoduje dodatkowy napływ powietrza i „odprężenie” instalacji nawiewnej, jednocześnie
zapobiegając „przewentylowaniu sypialni’. Z tego powodu dla pokoi dziennych, pokoi
kominkowych i innych pokoi gdzie okresowo może przebywać więcej osób proponujemy:

stosowanie 1 - 2 anemostatów nawiewnych ustawionych na stałe na łączny wydatek 50-80
m/h3.

stosowanie dodatkowego, dużego nawiewnika np. 160 mm z zamontowaną, sterowaną
siłownikiem przepustnicą motylkową. Wyłącznik przepustnicy w postaci naściennej montujemy
w danym pomieszczeniu. Normalnie przepustnica jest zamknięta, powietrze napływa tylko
przez anemostaty nawiewne. Gdy jest więcej osób (np. podczas przyjęć) włączamy poprzez
przepustnice motylkową dodatkowy wydajny nawiewnik, wówczas większość powietrza
z centrali popłynie do tego pokoju, a wiec tam gdzie chcemy.

stosowanie dwóch nawiewników, w tym jednego z siłownikiem.
2. Możliwie często wymieniać filtr nawiewny, co 3-4 miesiące.
3. Dla central MISTRAL (stosowanych w domach jednorodzinnych) nie zalecamy stosowania
dodatkowych nagrzewnic elektrycznych. Powoduje to dodatkowe przesuszenie powietrza,
zmniejszenie naturalnej ujemnej jonizacji. Centrale MISTRAL zapewniają wystarczające ogrzanie
powietrza (nawet, gdy jest duży mróz). Oddychanie zbyt suchym powietrzem jest niebezpieczne
szczególnie podczas snu. Prowadzi to bowiem do przesuszenia śluzówki dróg oddechowych,
a w konsekwencji do bólu gardła, nieżytu nosa i stanów zapalnych. Dla kontroli mikroklimatu
zalecamy montaż naściennych wskaźników temperatury i wilgotności. Wartość temperatury
utrzymywana w sypialni jest kwestią upodobania domowników, choć 18 oC jest optymalne,
natomiast gdy wilgotność spadnie poniżej 30% należy stosować dowilżanie.

PRACA CENTRALI W OKRESIE LETNIM
System wentylacji wymuszonej z odzyskiem ciepła sprawdza się cały rok z wyjątkiem okresów letnich
upałów. Gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco, wcześniej czy później mury domu się nagrzeją. W ciągu dnia
centrala nawiewa powietrze zewnętrzne tylko nieznacznie ochłodzone powietrzem wewnętrznym. Nocą
natomiast, gdy na zewnątrz robi się chłodniej (poniżej 20 oC), praca rekuperatora z odzyskiem ciepła
spowoduje niepotrzebne podgrzanie powietrza zewnętrznego. Możliwe są trzy sposoby rozwiązania tego
problemu:
1. Zastosowanie centrali z automatycznym bypassem (obejściem wymiennika ciepła). Automatyka, na
podstawie temperatury zewnętrznej i w pomieszczeniu decyduje kiedy optymalnie jest załączyć
bypass.
2. Za pomocą „wyłącznika nawiewu” zamontowanego w centralach MISTRAL można wyłączyć nawiew
na okres upałów. Wówczas pracuje tylko instalacja wyciągowa. Właściwe przewietrzanie
realizujemy otwierając okna w pokojach.
3. W centralach nie wyposażonych w automatyczny bypass istnieje zastąpienia wymiennika ciepła
(rekuperatora) wkładem letnim. W sezonie letnim wyjmuje się rekuperator z centralki
wentylacyjnej a w jego miejsce umieszcza się wkład letni, w którym nie zachodzi już wymiana
ciepła. Rozwiązanie to daje szereg korzyści w porównaniu z rozwiązaniem pierwszym. Nie jesteśmy
już zmuszeni do otwierania okien (zwłaszcza nocą), dzięki czemu problem komarów, hałasu i
pyłków alergennych zostaje znacznie ograniczony. Możemy nie dopuścić do nadmiernego nagrzania
się domu poprzez spokojną wentylację w dzień (1 bieg) i intensywną w nocy (2 bieg), co spowoduje
ochłodzenie budynku. Centrale wentylacyjne MISTRAL 250-650 są dostarczane z kasetą letnią.
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6. WENTYLACJA A OGRZEWANIE
Ogrzewanie kominkowe z wymuszonym obiegiem jest rodzajem ogrzewania nadmuchowego
recyrkulacyjnego. Powietrze po nagrzaniu w obudowie kominka za pomocą specjalnego wentylatora oraz
systemu kanałów tłoczone jest do innych pomieszczeń. Z pomieszczeń tych powietrze przemieszcza się
poprzez hol i ciągi komunikacyjne z powrotem do pomieszczenia z kominkiem, tam w kominku znowu się
nagrzewa i proces transportu się powtarza.
Rozwiązaniem najlepszym pod względem sterowalności jest niezależny od wentylacji układ kanałów
rozprowadzających powietrze kominkowe. Ilości powietrza, średnice kanałów, usytuowanie nawiewników i
wywiewników oraz końcową regulację ustala się dla poszczególnych pomieszczeń niezależnie od wymogów
wentylacyjnych. Jest to jednak rozwiązanie niezbyt często stosowane.
Ciepło z kominka można skutecznie doprowadzić kanałami wentylacji nawiewno– wywiewnej do
wszystkich wentylowanych pomieszczeń. Sposób ten jest dopuszczalny w sytuacji, gdy kominek pełni
funkcję wspomagania podstawowego układu grzewczego. W takim przypadku należy zastosować
dodatkowy wentylator kominkowy o odpowiednio dużej wydajności (najlepiej regulowanej) np. 500 m 3/h
przy 150 Pa. Wentylator ten wprowadza do obiegu świeżego powietrza dodatkowe powietrze
recyrkulacyjne z przestrzeni grzewczej kominka. Większa wydajność wentylatora zapewnia lepsze
rozprowadzenie ciepła wyrównując temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
W powyższym przypadku należy jednak pamiętać, że:
1. Wentylator i centrala wentylacyjna powinny być zaopatrzone w przepustnice zwrotne
uniemożliwiające cofanie się powietrza do centrali lub kominka.
2. Średnice kanałów nawiewnych powinny być przeliczone dla łącznego przepływu powietrza
z centrali plus z kominka. Przyjmować prędkości w kanałach maks. 4 m/s.
3. Zamiast nawiewnych korzystniej użyć anemostatów wywiewnych (struga ciepłego powietrza
jest wówczas kierowana w dół).
4. Dodatkową korzyść da umieszczenie nawiewników w pobliżu zaworów termostatycznych
grzejników c.o. (włączenie ciepłego nadmuchu z kominka szybko wyłączy grzejnik).
5. Ponieważ ilość powietrza wentylacyjnego i kominkowego może być znaczna należy zapewnić
swobodny przepływ poprzez otwarcie drzwi lub zastosowanie odpowiednio dużych kratek
wentylacyjnych.
6. Ponieważ nadmuchowe ogrzewanie kominkowe ma charakter recyrkulacyjny następuje
mieszanie się powietrza pochodzącego z wszystkich ogrzewanych pokoi, holu i pomieszczenia z
kominkiem.
7. Nie zalecamy ogrzewania w ten sposób kuchni i łazienek (WC), ponieważ rozwiązanie to
wymaga dla włączonego wentylatora kominkowego i skutecznego ogrzewania, zwiększenia
wydajności centrali wentylacyjnej w celu zapobiegnięcia recyrkulacji powietrza z tych
pomieszczeń.
8. Nieuzasadnione jest realizowanie powyższego ogrzewania tylko za pomocą powietrza
„świeżego” (bez recyrkulacji np. tłocząc powietrze z centrali poprzez kominek).
Jeśli kominek z systemem rozprowadzającym ma pracować jako podstawowy układ grzewczy domu,
rozsądnym jest zlecić projekt i wykonanie firmie profesjonalnie zajmującej się ogrzewaniem
nadmuchowym.
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Rys. 5. Możliwe rozwiązanie połączenia wentylacji mechanicznej z ogrzewaniem kominkowym.

Powyższy układ można rozbudować o nagrzewnicę wodną lub elektryczną umieszczoną za przepustnicą
zwrotną. Nagrzewnica wodna musi być zabezpieczona przed możliwością pojawienia się wysokiej
temperatury (100 OC).

7. WENTYLACJA A KLIMATYZACJA
W upalne letnie dni na temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach wewnątrz domu wpływ ma kilka
składników:

temperatura powietrza zewnętrznego (przenikanie przez przegrody),

akumulacja cieplna budynku,

nasłonecznienie,

usytuowanie względem stron świata,

zyski cieplne od urządzeń i ludzi.
W zasadzie już na etapie projektu architekt powinien należycie ocenić możliwość nadmiernego
rozgrzewania się poszczególnych pomieszczeń i zaproponować inwestorowi różne środki zaradcze. Poza
ograniczeniem nasłonecznienia należy wykorzystać akumulację cieplną budynku w walce z upałem.
Szczególnie domy wykonane w technologii ciężkiej, z wewnętrznymi murami z pełnej cegły mają dużą
bezwładność cieplną. Intensywne wietrzenie całego budynku w porze nocnej, ograniczenie wentylacji w
dzień oraz stosowanie rolet czy markiz okiennych w dzień może okazać się całkowicie wystarczającym
sposobem. Dodatkowo stosowanie gruntowych wymienników ciepła w systemach wentylacji mechanicznej
wydajnie pomaga w utrzymaniu odpowiedniej temperatury wewnątrz domu.
W sytuacji, gdy wskazane jest stosowanie dodatkowych urządzeń schładzających, mamy do wyboru wiele
rozwiązań: systemy split, multisplit, klimatyzatory okienne, przenośne. Wszystkie one mają jedną cechę,
mniej lub bardziej hałasują. Względnie najlepszym pod względem poziomu emitowanego do otoczenia
hałasu jest rozwiązanie z klimatyzatorem kanałowym współpracującym z systemem wentylacji nawiewnowywiewnej.
Sposób ten polega na rozprowadzeniu instalacji kanałów dostarczających powietrze do i z pomieszczeń.
Przeważnie są to kanały o większych średnicach niż dla instalacji wentylacyjnej ze względu na duże ilości
powietrza niezbędnego do usunięcia nadmiaru ciepła. Na przykład dla domu o powierzchni ok. 200 m2
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chcąc usunąć ciepło o mocy około 5 kW należy wprowadzić i usunąć z pomieszczenia łącznie 1000-1400
m3/h. Nie należy przy tym realizować tego w 100% powietrzem świeżym zewnętrznym, gdyż urządzenie
chłodnicze powinno mieć wtedy moc 2 razy większą niż wynika to z zysków ciepła (min. ok. 2 kW).
Zastosowanie centrali rekuperacyjnej pozwala wprawdzie ochłodzić częściowo powietrze zewnętrzne, ale
wymaga stosowania centrali o dużej wydajności o wiele większej niż do celów wentylacyjnych.
Układ optymalny to centrale z dobrym rekuperatorem, dobranym na „wydajność wentylacyjną” plus
tzw. klimatyzator kanałowy z częściową recyrkulacją .
Wlot swiezego powietrza
Centrala MISTRAL
Wywiew z pomieszczen

Vw + Vk

Vw

3

KLIMATYZACJA

Vk

Wyrzut zuzytego powietrza

1

1

2

Wywiew z holu

Wyw iew z duzego pokoju

1- przepustnica regulacyjna
2- przepustnica zwrotna
3- przepustnica z silownikiem

Recyrkulacja

Rys. 6.1. Możliwe rozwiązanie połączenia wentylacji mechanicznej z klimatyzacją – wariant A.

W przypadku, gdy ilości powietrza wentylacyjnego do powietrza klimatyzowanego jest znacząco różne,
dla różnych pomieszczeń, powyższego układu nie da się prawidłowo wyregulować. Dlatego polecam
poniższy układ.

Rys. 6.2. Możliwe rozwiązanie połączenia wentylacji mechanicznej z klimatyzacją – wariant B.
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Gdy jest zapewniony swobodny odpływ powietrza z pomieszczeń, można zastosować jedną większą
kratkę wywiewną np. w holu. W pomieszczeniach, gdzie nie jest to zapewnione należy wykonać „wywiew
do klimatyzacji”. Za pomocą systemu przepustnic „1” można ustalić ilość powietrza wentylacyjnego
i klimatyzowanego do każdego pomieszczenia. Należy jednak wiedzieć, że dla powyższych rozwiązań,
w czasie, gdy działa klimatyzacja w procesie recyrkulacji, następuje mieszanie się powietrza z różnych
pomieszczeń.
Mając na uwadze jak najmniejsze straty „chłodu” należy pamiętać o dokładnym izolowaniu cieplnym
całej instalacji kanałowej (szczególnie znajdującej się na poddaszu).

8. GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
Bardzo dobrym uzupełnieniem systemu wentylacyjnego dla nowobudowanego domu jest wykonanie tzw.
gruntowego wymiennika ciepła (GWC). Miejsce montażu zależy od potrzeb i możliwości inwestora.
Dopuszczalna jest lokalizacja na terenie zielonym, w obrysie fundamentowym budynku, pod płytą
fundamentową, parkingami, podjazdami itp. GWC PROVENT-GEO montuje się go na głębokości 0,7 ÷ 2m.
Przykrycie wymiennika od góry dodatkową izolacją cieplną pozwala wynieść izotermy gruntu ku
powierzchni. Prawidłowo pracujący wymiennik daje korzyści latem i zimą. Latem do pomieszczeń
nawiewamy powietrze ochłodzone w wymienniku gruntowym i mamy wówczas „klimatyzację” za darmo.
Zimą powietrze dochodzące do centrali jest wstępnie ogrzane, co między innymi zapobiega tzw. szronieniu
wymiennika.
GWC PROVENT-GEO został zaprojektowany w taki sposób aby generować możliwie małe straty
ciśnienia.

Rys. 7.1. Zasada działania GWC PROVENT-GEO.

Idea działania urządzenia oparta jest na fakcie istnienia na głębokości ok. 4-8m prawie stałej
temperatury gruntu w ciągu całego roku. W naszej strefie klimatycznej na tej głębokości temperatura
gruntu wynosi ok. +10 °C (+/-1,5 °C).
Praktycznie GWC może być posadowiony bardzo płytko jednak zawsze ponad wodami gruntowymi.
Jednak dzięki dobrej dodatkowej izolacji termicznej umiejscowionej nad GWC symuluje się jego
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posadowienie na głębokości 5÷6 m pod powierzchnią ziemi. Wyniki wieloletniej eksploatacji potwierdzają,
iż powietrze zewnętrzne przepływając przez gruntowy wymiennik ciepła PROVENT-GEO podgrzewa się
w szczytach zimowych np. z –20 °C do +4 °C, zaś latem ulega ochłodzeniu nawet o kilkanaście stopni
Celsjusza. Pozwala to pozyskać całkowite zapotrzebowanie na chłód do celów wentylacyjnych.
Bezpośredni kontakt GWC PROVENT-GEO z otaczającym gruntem pozwala zachować niezmienne
parametry powietrza na wyjściu z wymiennika w długim okresie czasu. Koszty eksploatacji GWC to tylko
koszty przesyłu powietrza, a nie jego grzanie lub chłodzenie.
Kolejną zaletą wynikającą z bezprzeponowego charakteru pracy GWC PROVENT-GEO jest jego działanie
antybakteryjne. Niezależne badania wykazały redukcję stężenia bakterii i grzybów po przejściu powietrza
zewnętrznego przez GWC. Z tego względu wymiennik może się okazać pomocny tym wszystkim, którzy
cierpią na alergie.

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT-GEO:
1. Znakomicie poprawia pracę systemu wentylacyjnego zimą, zabezpieczając rekuperator przed
zamarzaniem (centrala pracuje w sposób ciągły z maksymalnym odzyskiem ciepła). Jest to zaleta
nie do przecenienia, szczególnie w przypadku wymienników wysokosprawnych (np.
przeciwprądowych), których realna sprawność podczas silnych mrozów może być niewielka.
2. Generuje niezwykle małe straty ciśnienia- pojedyncze paskale (dla budynku jednorodzinnego)
3. Zapewnia w upalne dni napływ schłodzonego powietrza tworząc przyjemny mikroklimat w
budynku. Szczególnie, gdy upałom towarzyszy duża wilgotność powietrza, wymiennik dodatkowo
osusza powietrze. Jednak w pomieszczeniach o bardzo dużym nasłonecznieniu lub znajdujących się
na poddaszu, ilość powietrza „chłodnego” może być niewystarczająca. Zaleca się stosowanie
ochrony przed promieniowaniem. Można w tym celu stosować: rolety zewnętrzne, markizy, żaluzje
zewnętrzne, specjalne folie o tłumieniu minimum 70% promieniowania podczerwonego.
Poniżej przedstawiono wykres pracy całorocznej GWC dla 2012r.

Rys. 7.2. Wykres temperatur zewnętrznej (czerwona) i za GWC (zielona) dla całego roku 2012.

25

Vademecum wentylacji mechanicznej Pro-Vent

Copyright PRO-VENT ©

Reasumując, zalety z wyposażenia instalacji wentylacyjnej w GWC PROVENT-GEO to m.in.:
+ wstępne ogrzanie powietrza wentylacyjnego,
+ dowilżenie powietrza w okresie zimowym, co podnosi odczucie komfortu w budynku,
+ skuteczne schłodzenie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim,
+ osuszenie wilgotnego powietrza w okresie letnim (ograniczenie odczucia duszności),
+ potwierdzone działanie antybakteryjne,
+ optymalna sprawność wymiennika do odzysku ciepła (w centrali wentylacyjnej),
+ eliminacja zjawiska szronienia centrali,
+ możliwość pracy ciągłej GWC (bez potrzeby regeneracji złoża).

Na poniższych rysunkach pokazano jaka jest różnica w pracy nieskutecznego GWC ze skutecznym GWC
PROVENT-GEO w okresie letnim. W obydwu przypadkach powietrze zewnętrzne jest schładzane.

WYMIENNIK GRUNTOWY O MAŁEJ SKUTECZNOŚCI
Powietrze zewnętrzne o temp. 33oC i wilgotności 60% (punkt 1) ochładza się w wymienniku do temp.
25 C (punkt 2),a jego wilgotność rośnie do ok. 95%. Po wprowadzeniu do domu powietrze ogrzeje się do
temperatury np. 27oC, a jego wilgotność wyniesie ok. 75%!. W przypadku niskiej absorpcji wilgoci przez
przegrody budowlane w pomieszczeniu powstanie zjawisko duszności.
o

WYMIENNIK GRUNTOWY O „DUŻEJ WYDAJNOŚCI”
Powietrze zewnętrzne o temp. 33oC i wilgotności 60% (punkt 1) ochładza się w wymienniku do temp.
16 C i wilgotności 100% (punkt 2). Nastąpiło przy tym znaczne osuszenie powietrza, w domu następuje jego
ogrzanie (w skutek zysków ciepła) do np. temp. 26oC przy wilgotności 55%. Zjawisko duszności w takich
warunkach nie występuje.
o
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9. WENTYLACJA MAŁYCH HAL BASENOWYCH
System wentylacyjny hal basenowych oprócz wymiany zużytego powietrza powinien zapewnić:
 sprawne odprowadzenie nadmiaru wilgoci powstałej w wyniku parowania lustra wody (oraz
dodatkowych urządzeń),
 trzymanie właściwego rozdziału i obiegu powietrza zapobiegając kondensowaniu się wody na
przegrodach budowlanych (w szczególności oknach i ewentualnych mostkach cieplnych),
 utrzymanie wilgotności powietrza w zadanych granicach (przeważnie 50 - 65 %), również w upalne
dni,
 odzysk ciepła w procesie wentylacji (duża entalpia powietrza usuwanego),
 przeważnie dodatkowo realizować funkcję ogrzewania nadmuchowego.
Wszystkie powyższe wymogi zrealizować można stosując centrale wentylacyjne MISTRAL wykonane w
wersji basenowej. Budowa tych urządzeń zapewnia dużą odporność na związki mogące występować w
wilgotnym powietrzu oraz umożliwia bezproblemowe odprowadzenie dużych ilości wody powstałej w
wyniku kondensacji usuwanej pary wodnej. Centrale te posiadają przepustnice do recyrkulacji powietrza,
które można sterować higrometrem pomieszczeniowym. Odpowiednio dobrany układ nagrzewnicy wtórnej
realizuje funkcję ogrzewanie nadmuchowe obiektu.
Doskonałym uzupełnieniem jest odpowiednio wykonany gruntowy wymiennik ciepła doprowadzający
świeże powietrze do centrali. Pełni on wówczas dwie ważne funkcje:
 zabezpiecza w czasie mrozów wymiennik ciepła centrali przed zamarzaniem (nie wymaga się
wówczas stosowania innych zabezpieczeń),
 w upalne, burzowe dni poprzez schładzanie i osuszanie powietrza zewnętrznego obniża jego
wilgotność ułatwiając usunięcie nadmiaru wilgoci z hali basenowej. Z powodzeniem może zastąpić
drogie urządzenia osuszające.
Pomieszczenie hali basenowej jest obiektem, dla którego układ wentylacyjny powinien być
zaprojektowany i wykonany ze szczególnym uwzględnieniem procesów termodynamicznych, jakie w nim
zachodzą, tak w okresie zimowym jak i letnim. Przez sam fakt, że powietrze wewnątrz ma stosunkowo dużą
entalpię (temperaturę i wilgotność) powstają sprzyjające warunki do wykraplania się wody na zimniejszych
przegrodach zewnętrznych (okna, ramy otworowe, węgarki, naroża wieńców stropowych i wszystkie inne
mostki cieplne).
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Bardzo duży wpływ na wartość temperatury punktu rosy oprócz entalpii ma współczynnik
przejmowania ciepła przegród od powietrza. Współczynnik ten zależy od intensywności ruchu powietrza.
Im większy jest ruch powietrza przy zimnych przegrodach tym temperatura wykraplania wody jest niższa.
Właściwość tą należy wykorzystać i projektować nawiewy w okolicach mostków cieplnych, szczególnie
okien i innych doświetleń. Bezwzględnie należy zapobiegać występowaniu stref martwych w tych
miejscach. Najlepiej jest, gdy nawiew realizowany jest od posadzki ku górze w pewnej odległości od
chronionej przegrody (ok. 20-30 cm). Temperatura powietrza nawiewanego powinna być wyższa niż
wewnętrznego, wystąpi wówczas konwekcyjny ruch powietrza ku górze. W przeciwnym razie poprzez
odpowiedni dobór nawiewników i prędkości wypływu należy zapewnić skuteczny zasięg powietrza.
Prowadząc kanały wentylacyjne przez strefy nieocieplane należy maksymalnie ograniczyć straty ciepła
(min. 5 cm izolacji). Sposoby obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego, zasadę działania i dobór central
basenowych MISTRAL podane są katalogu central.

Rys. 8. Obszar komfortu dla temperatury powietrza tp
i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu (wg Leusdena i Freymarka)

10. WYKORZYSTANIE CIEPŁA „TECHNOLOGICZNEGO” ZA POMOCĄ
REKUPERATORÓW
Centrale wentylacyjne MISTRAL mogą być zastosowane w układach wykorzystujących ciepło wydzielane w
różnych procesach technologicznych do np. ogrzewania innych pomieszczeń. W obiektach takich jak:
piekarnie, wytwórnie spożywcze, większe zakłady gastronomiczne, suszarnie, pralnie przemysłowe,
przetwórnie mas termoplastycznych, w wyniku działania urządzeń grzewczych następuje wydzielanie
dużych ilości energii cieplnej. Przeważnie energia ta jest usuwana na zewnątrz za pomocą różnych
systemów wentylacyjnych. W sytuacji, gdy moc tych źródeł ciepła jest w stanie pokryć potrzeby grzewcze
innych pomieszczeń warto rozważyć możliwości zastosowania central MISTRAL do ogrzewania
nadmuchowego, wykorzystując istotne nadwyżki ciepła „technologicznego”.
Nowatorskim, ale praktycznie sprawdzonym zastosowaniem central MISTRAL jest odzysk ciepła
z okapów kuchennych w zakładach żywienia zbiorowego (restauracje stołówki itp.). Ilości tak odzyskanej
energii są wprost proporcjonalne do obciążenia cieplnego urządzeń kuchennych. Oczywiście instalacja
wyciągowa bezwzględnie powinna być zaopatrzona w filtr tłuszczowy. Chcąc zastosować centrale MISTRAL
do takich instalacji należy uzgodnić wykonanie z producentem (PRO-VENT).
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Oznaczenia schematu:
A – pomieszczenie, w którym istnieją nadwyżki ciepła „technologicznego”,
B, C – pomieszczenia wykorzystujące nadwyżki energii cieplnej (ogrzewane ciepłem z pomieszczenia A).

Powyższy układ zapewnia:
+ odebranie znacznych ilości ciepła „technologicznego”, a zatem obniżenie temperatury w pomieszczeniu A,
+ ogrzewanie pomieszczeń B i pomieszczeń C, ciepłem z pomieszczenia A,
+ dodatkową filtrację powietrza we wszystkich pomieszczeniach,
+ brak możliwości przenikania powietrza z pomieszczenia A do pomieszczenia B (są to dwa odseparowane obwody recyrkulacyjne),
+ regulację wymiany cieplnej poprzez zmianę wydajności centrali MISTRAL.

Orientacyjne moce cieplne, jakie można odzyskać dla poszczególnych central:

MISTRAL 650: 3 ÷ 10 kW

MISTRAL 1100: 5 ÷ 15 kW

MISTRAL 2000:
7 ÷ 20 kW

MISTRAL 3000:
10 ÷30 kW
Oczywiście większe wartości odnoszą się do większych różnic temperatur pomieszczeń A i B.
UWAGA! Maksymalna temperatura na wlocie central nie może przekroczyć +45 oC.

Należy pamiętać, że powyższy układ jest układem grzewczym recyrkulacyjnym. Aby zapewnić
prawidłową wentylację pomieszczeń i odpowiednią wymianę powietrza, należy zaprojektować i wykonać
niezależny system wentylacyjny, najlepiej nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła zimą, a latem
zapewniający dodatkowe sprawne usuwanie nadmiaru ciepła. Prostą metodą realizacji wentylacji przy
jednoczesnym odzysku ciepła „technologicznego” jest kierowanie ogrzanego rekuperatorem świeżego
powietrza do pomieszczeń, które chcemy ogrzewać, a wywiew realizować z miejsc „gorących”. Oczywiście
należy zapewnić swobodny przepływ powietrza między pomieszczeniami.
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11. WENTYLACJA MIESZKAŃ W BUDOWNICTWIE WIELORODZINNYM
Proces wymiany powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych polega na dostarczeniu świeżego powietrza
poprzez okna znajdujące się w pokojach, przy jednoczesnym usuwaniu powietrza zużytego kanałami
wentylacyjnymi z łazienek i kuchni. Dodatkowo zapewniony powinien być swobodny przepływ powietrza
poprzez otwory drzwiowe w całym mieszkaniu. Ważne jest, aby proces przewietrzania zachodził w sposób
ciągły a nie tylko np. przy okazji otwierania okien. Ponieważ ciąg grawitacyjny (a zatem sprawność
wentylacji) silnie uzależniony jest od zewnętrznych warunków atmosferycznych, dlatego w „starym
budownictwie„ chcąc zapewnić zdrowe warunki bytowe mieszkańcom stosowano rozwiązania
zapewniające praktycznie zwiększoną krotność wymian powietrza. Straty ciepła, jakie w tej sytuacji
występowały były jednak znaczne.
Rozwiązywanie problemu zapewnienia właściwej wentylacji mieszkań tradycyjną metodą tzw.
grawitacyjną w dobie stosowanej powszechnie szczelnej stolarki okiennej i drzwiowej jest
niewystarczające. Brak możliwości stałego dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń, praktycznie
uniemożliwia prawidłową cyrkulację i wymianę powietrza w mieszkaniach. Dodatkowo w skutek
stosowania ciepłochronnych ścian zewnętrznych, ograniczono zużycie energii na cele grzewcze. Obniżenie
temperatury grzejników z kolei dodatkowo utrudnia prawidłowy ruch powietrza w pomieszczeniu.
Nałożenie tych niekorzystnych czynników może dać efekt w postaci zagrzybionych ścian, ociekających wodą
okien, rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych (np. roztoczy), nieznośnego zaduchu, zwiększonej
wilgotności powietrza oraz natychmiastowej degradacji konstrukcji samego budynku.
W sposób oczywisty ma to bezpośredni wpływ na zdrowie mieszkańców. W skali kraju dramatycznie rośnie
liczba ludzi zatrutych we własnych domach.
Zapewnienie prawidłowych, zgodnych z normami warunków, jakie mają panować w nowobudowanych
domach to zawodowy i moralny obowiązek projektantów, inwestorów i urzędników budowlanych.
Działania zastępcze w stylu czynienia postulatów nakazujących otwieranie czy „rozszczelnianie” okien przez
domowników nic nie dały. Wiedzą o tym administratorzy nowych budynków, do których lawinowo
dopływają skargi od lokatorów, że ich mieszkania „są źle zrobione, bo gniją”. Nawet najlepiej wykonany
pod względem budowlanym budynek może w takich warunkach zagrzybieć.
A zatem jak pogodzić oczywistą potrzebę ograniczenia kosztów eksploatacji (ogrzewania) mieszkań z
potrzebą oddychania normalnym, zdrowym powietrzem?
Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna z odzyskiem ciepła poprzez stały kontrolowany
dopływ do pokoi świeżego powietrza z jednoczesnym usuwaniem powietrza zużytego z kuchni, łazienek
i WC zapewnia:
+ niezbędną wymianę powietrza,
+ znaczne ograniczenie ( do ponad 90%) strat ciepła wentylacyjnego,
+ brak zawilgocenia pomieszczeń,
+ filtrację powietrza z kurzu i alergenów,
+ ograniczenie hałasu ulicznego.
+ bezpieczniejszą pracę paleniskowych urządzeń grzewczych.
Powyższy układ można stosować tak do obiektów nowo wybudowanych jak i modernizowanych.
W przypadku nowych budynków wielorodzinnych wachlarz szczegółowych rozwiązań jest duży, od
systemów scentralizowanych, po indywidualne niezależne dla poszczególnych mieszkań.
Warunkiem optymalnego działania układów rekuperacyjnych jest „zbilansowanie” wentylacji, tzn. ilość
powietrza nawiewanego powinna być w przybliżeniu równa ilości powietrza usuwanego. Dlatego
najkorzystniej jest, o ile to możliwe, nie stosować dodatkowych kanałów wentylacji grawitacyjnej. Straty
ciepła wentylacyjnego są wówczas minimalne.

30

Vademecum wentylacji mechanicznej Pro-Vent

Copyright PRO-VENT ©

UKŁADY WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA
Wentylację mieszkań w budynkach wielokondygnacyjnych można zrealizować w oparciu o dwa typy
układów:
1. Wentylację zbiorczą (scentralizowaną).
2. Wentylację indywidualną mieszkań.

A) WENTYLACJA ZBIORCZA
W rozwiązaniach tych stosuje się jedną centralę wentylacyjną obsługującą więcej niż jedno mieszkanie.
Korzystnie jest łączyć mieszkania w ramach pionu wentylacyjnego. Centrala wentylacyjna może być
umieszczona w pomieszczeniu piwnicznym bądź na strychu. Ze względu na możliwość przenoszenia drgań
lepszym pomieszczeniem jest piwnica. Szacht wentylacyjny składa się z dwóch pionowych kanałów
wywiewnych, jednego nawiewnego, jednego wyrzutowego na dach oraz ew. kanału do czerpni powietrza.
Na wyjściu i wejściu do każdego mieszkania należy zastosować przepustnice, które służą do regulacji
przepływu oraz stłumią oddziaływania całego układu na np. zadławienie lub otwarcie systemu jakiegoś
mieszkania. Wyrzutnie zużytego powietrza wyprowadza się od centrali dodatkowym kanałem ponad dach
budynku, czerpnie świeżego powietrza można umieścić na ścianie w elewacji.
Główne kanały wywiewne powinny być wyprowadzone ponad dach budynku i zaopatrzone
w przepustnice z siłownikiem ze sprężyną zwrotną. W sytuacji, gdy centrala wentylacyjna nie pracuje
(np. zanik prądu lub obsługa serwisowa) wszystkie mieszkania będą wentylowane grawitacyjnie.
Regulacja wydajności wentylacji odbywać się może na podstawie programowalnego cyklu
tygodniowego (2 lub 3 stopniowa) lub dodatkowo na podstawie sygnalizacji użytkowników (za pomocą
indywidualnych przełączników montowanych w mieszkaniach).
Scentralizowane systemy wentylacji nadają się przede wszystkim do obiektów będących dopiero
w projektowaniu bądź gruntownie modernizowanych.

Rys. 10.1. Wentylacja zbiorcza w budownictwie wielorodzinnym.
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Zalety tego rozwiązania to:
+ możliwość wykonania bardzo cichej instalacji i o niskich oporach,
+ niekłopotliwa obsługa serwisowa,
+ awaryjna wentylacja grawitacyjna,
+ potencjalnie niskie koszty transportu powietrza ( nawet poniżej 1KJ/m3 !)
+ relatywnie niskie koszty inwestycyjne,
+ możliwość wykonania central MISTRAL na indywidualne potrzeby inwestycyjne
+ możliwość wykonania Gruntowego Wymiennika Ciepła PROVENT-GEO.
Układ kanałów nawiewnych i wywiewnych w mieszkaniach z racji ich niedużych powierzchni może być
niezwykle prosty i praktycznie występować tylko pod sufitem w przedpokojach. Nawiewy świeżego
powietrza za pomocą niewielkich dysz zapewniają w efekcie sprawną cyrkulację o charakterze wirowo –
wypornościowym. Zwarty układ z minimalną ilością kanałów ułatwia takie zaaranżowanie przestrzeni, aby
były one niewidoczne. Ma to duże znaczenie dla obiektów modernizowanych bądź zabytkowych.

B) WENTYLACJA INDYWIDUALNA MIESZKAŃ
Rozwiązanie to nadaje się szczególnie do obiektów już istniejących, w których zachodzi potrzeba
modernizacji niesprawnego systemu wentylacji grawitacyjnej. W układach tych każde mieszkanie
wyposażone jest w małą rekuperacyjną centralkę nawiewno-wywiewną. Centralka ta umieszczona jest pod
sufitem przedpokoju lub klatki schodowej. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość niezależnej zmiany
wydajności wentylacji. Brak konieczności wykonywania zbiorczych kanałów wentylacyjnych oraz
stosunkowo niskie koszty dają szerokie możliwości stosowania tego typu rozwiązań w budynkach
modernizowanych.
Zastosowanie rozprowadzenia kanałów jak na schemacie umożliwia ograniczenie do minimum zarówno
kosztów jak i uciążliwości dla lokatorów prac remontowych. Korzystna jest instalacja wszystkich urządzeń
w odpowiednim pawlaczu na klatce schodowej.
POKÓJ I

1

- dysza nawiewna

2

- dysza wywiewna

1
2

kanał nawiewny

Centrala
MISTRAL

kanał wywiewny

ŁAZIENKA
PRZEDPOKÓJ

kanał wyrzutowy

POKÓJ II

KLATKA SCHODOWA
KUCHNIA

Rys. 10.2. Wentylacja indywidualna w budownictwie wielorodzinnym.
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Zalety tego rozwiązania to:
+ względne cicha instalacja,
+ serwis niezależny od obecności domowników,
+ możliwość wykonania wspólnej czerpni powietrza świeżego dla całej kondygnacji,
+ brak możliwości całkowitego wyłączenia układu przez mieszkańców.

Oczywiście centrale można instalować w mieszkaniach np. w łazienkach bądź przedpokoju, należy
jednak zadbać o dokładniejsze izolowanie całego układu.
Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system wentylacji wymuszonej z odzyskiem ciepła daje w
budynkach wielorodzinnych znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania. Tym samym uwzględniając ten
fakt przy doborze wielkości węzła ciepłowniczego uzyskuje się dodatkowe oszczędności inwestycyjne.
Możliwe też staje się rozważenie możliwości ogrzewania budynku np. energią elektryczną.
Szczegółowych konsultacji udzielimy w firmie Pro-Vent Systemy Wentylacyjne.

33

