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J eśli budujemy dom w  standardzie 
energooszczędnym, nie powinniśmy 
pominąć tak ważnej kwestii, jak pra-

widłowa wentylacja budynku. Jest ona od-
powiedzialna na usuwanie z  pomieszczeń 
zużytego powietrza, wilgoci, zanieczyszczeń 

czy brzydkich zapachów. W  budownictwie 
mieszkaniowym najwięcej szkód może wy-
rządzić przede wszystkim wilgoć, zwłaszcza 
jej nadmiar. W  dłuższym czasie może być 
ona przyczyną pogorszenia mikroklimatu 
pomieszczeń, wilgotne środowisko stwarza 
z kolei korzystne warunki do rozwoju pleśni, 
roztoczy i  grzybów. Wilgoć osadza się na 
oknach, zbiera się w najtrudniej dostępnych 
miejscach, niszczy tynk, ściany i meble.

Warto wspomnieć, że przebywanie w po-
mieszczeniach o niekorzystnym mikroklima-
cie ma bezpośredni wpływ na to, jak się czu-
jemy. Budujemy coraz szczelniejsze budynki, 
skutkiem czego odcinamy dopływ świeżego 
powietrza do pomieszczeń. Odczuwalnym 

rezultatem jest tzw. zaduch w  pomieszcze-
niach, na który składają się: 
 » niedostateczna ilość tlenu,
 » podwyższona wilgotność względna powie-
trza,
 » podniesione stężenie dwutlenku węgla.
Objawami takiego stanu rzeczy jest wy-

stępujący u domowników dyskomfort, sen-
ność, alergie spowodowane rozwojem rozto-
czy i drobnoustrojów, a w dłuższym okresie 
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Coraz częściej w naszych domach decydujemy się na instalację 
wentylacji mechanicznej, zwłaszcza tej wykonanej z rur 
elastycznych. Odpowiada ona za prawidłową wymianę powietrza, 
utrzymanie zdrowego mikroklimatu pomieszczeń, a przede 
wszystkim ogranicza straty ciepła. Wentylacja z rur elastycznych 
może być układana zarówno pod stropem, jak i w warstwie 
wylewki betonowej, co przyspiesza czas montażu oraz oszczędza 
przestrzeń. 

pogorszenie zdrowia. Jeśli chcemy uzyskać 
wysoki komfort cieplny, zdrowy mikroklimat 
pomieszczeń, a  przede wszystkim niskie 
koszty utrzymania budynku, na etapie pro-
jektowania nie powinniśmy pominąć kwe-
stii wentylacji mechanicznej z  odzyskiem 
 ciepła. 

Znaczenie wentylacji 
mechanicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej jest sys-
temem składającym się z  przewodów na-
wiewających i  wywiewających powietrze 
z  pomieszczeń. Głównym elementem takie-
go systemu jest centrala wentylacyjna z  re-
kuperatorem, np. krzyżowym, obrotowym, 
przeciwprądowym itp. Dzięki wykorzystaniu 
mechanicznej wymiany powietrza możemy 
wyciągnąć zużyte z  pomieszczeń klasyfiko-
wanych jako brudne (tj. łazienka, pralnia, 
kuchnia) i doprowadzić świeże, filtrowane do 
pomieszczeń dziennych, czyli sypialni, salonu 
itd. Dzięki zastosowaniu rekuperatora straty 
ciepła na drodze niekontrolowanej wentyla-
cji ograniczone są do minimum. W konwen-
cjonalnym rozwiązaniu wskutek wietrzenia 
czy wymuszonego przepływu powietrza (np. 
przez wentylatory łazienkowe) energia ciepl-
na ucieka wraz z  powietrzem na zewnątrz. 
Natomiast dzięki rekuperatorowi jest zwra-
cana do pomieszczeń poprzez ogrzewanie 
świeżego, nawiewanego  powietrza. 

Elastyczne  
przewody wentylacyjne

Dużą popularnością w budownictwie miesz-
kaniowym cieszą się systemy wentylacji me-
chanicznej z  rur elastycznych. Najczęściej 
są to rury karbowane na zewnątrz i gładkie 
wewnątrz z tworzywa sztucznego polietylenu 
o wzmocnionej gęstości PE-HD. Rury te są 
trwałe, wytrzymałe i mają niewielkie rozmia-
ry, a przy odpowiednim doborze mogą zostać 
ukryte w warstwie posadzki, bruździe ścien-
nej lub suficie podwieszanym.

Przewody te dostępne są czterech roz-
miarach: o  średnicach zewnętrznych ø 50, 
ø 75, ø 90 i ø 110 mm. Składają się z dwóch 
warstw: wewnętrznej i  zewnętrznej. We-
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Poważnym błędem jest prowadzenie ka-
nałów nie pod, ale bezpośrednio w warstwie 
wylewki betonowej. Przewody wentylacyjne 
PE prowadzone w wylewce są narażone na 
uszkodzenia mechaniczne – skurcz betonu 
i powstałe naprężenia wywołują siły rozcią-
gające powodujące pękanie powierzchni oraz 
przewodów w  nich zalanych. Dodatkowo, 
jeśli będą prowadzone przez pomieszczenia 
nieogrzewane, może wystąpić kondensacja 
pary wodnej. Aby uniknąć powyższych pro-
blemów, kanały należy prowadzić w  war-
stwie izolacji grubości równej średnicy prze-
wodów. Montaż wentylacji w  przestrzeni 
stropu pozwala zaoszczędzić na wysokości 
pomieszczenia, alternatywnie możemy wy-
gospodarować miejsce w suficie podwiesza-
nym. Standardowa przestrzeń sufitu pod-
wieszanego wynosi 25–30 cm, natomiast 
stosując przewody PE, możemy zmniejszyć 
wysokość do 15–20 cm. 

Wentylacyjne 
skrzynki rozdzielcze

Ważnym elementem instalacji wentylacyjnej 
są skrzynki rozdzielcze, służą one do roz-
działu powietrza wentylacyjnego w budynku. 
Każdy system wentylacyjny powinien skła-

wnętrzną powłokę pokrywa warstwa anty-
statyczna z  dodatkami bakterio- i  grzybo-
bójczymi, dzięki którym instalacja pozostaje 
higieniczna, zaś warstwa zewnętrzna zabez-

piecza rurę przed uszkodzeniem, jej budowa 
nadaje bowiem elastyczność i  pozwala na 
bardziej uniwersalne rozprowadzenie instala-
cji w budynku. 

Anemostat wyciągowy w kuchni 
 Fot. autor

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła 
w pomieszczeniu gospodarczym Fot. autor
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dać się z  co najmniej dwóch rozdzielaczy: 
nawiewnego i  wyciągowego. Wykonane są 
ze stali nierdzewnej i  mają poliwęglanowe 
mufy przyłączeniowe. Skrzynki rozdzielcze 
produkowane są na indywidualne zamówie-

nie – mogą mieć dowolne wymiary i rozkład 
króćców przyłączeniowych.

Skrzynki rozprężne
Do łączenia przewodów wentylacyjnych 
z  anemostatami wykorzystuje się skrzynki 
rozprężne, potocznie nazywane redukcjami. 
Dzięki nim strumień powietrza np. przed 
wylotem z  anemostatu jest rozprężany, co 
minimalizuje możliwość emitowania fali 
akustycznej. Dostępne na rynku modele to 
w  większości skrzynki wykonane z  poliwę-
glanu bądź ze stali nierdzewnej. Mogą mieć 
wylot prosty do montażu ściennego lub kąto-
wy do montażu podłogowego lub sufitowego. 
Skrzynka rozprężna ma mufy przystosowane 
do systemu rur wentylacyjnych o  średnicy 
ø 50, ø 75 lub ø 90 mm. Skrzynki można 
podłączyć bezpośrednio do ramki anemosta-
tów lub zastosować rurę przedłużającą kró-
ciec przyłączeniowy.

Anemostaty
Ostatnim elementem systemu wentylacji me-
chanicznej z rur elastycznych są anemostaty, 
które odpowiadają za doprowadzanie powie-
trza do pomieszczeń (nawiewniki) lub jego 
odprowadzanie (wywiewniki). W przeciwień-
stwie do kratek wentylacyjnych mają moż-
liwość regulacji przepływu powietrza. Sama 
budowa anemostatu jest estetyczna, w  do-
datku ułatwia przepływ powietrza w  okre-
ślonym kierunku. Lokalizując anemostaty, 
należy zadbać zarówno o prawidłowe rozpro-
wadzenie powietrza świeżego, jak i usuwanie 
powietrza zużytego. 

Projektowanie wentylacji 
z rur elastycznych

Na wykonanie wentylacji mechanicznej naj-
lepiej zdecydować się na etapie sporządza-
nia projektu budowlano-architektonicznego. 
Projektant branżowy zyskuje możliwości 
swobodnego rozprowadzenia przewodów 
wentylacyjnych, będąc w kontakcie w archi-
tektem czy konstruktorem budynku. Na tym 
etapie możemy wygospodarować przestrzeń 
instalacyjną, np. w  suficie podwieszanym 
bądź w konstrukcji stropu, gdy prowadzimy 
przewody w  warstwie izolacji podłogowej. 
Konsultacji z  architektem wymagają takie 
kwestie, jak:
 » lokalizacja centrali wentylacyjnej,
 » usytuowanie czerpni i wyrzutni dachowej,
 » rozmieszczenie anemostatów nawiewnych 
i wysiewnych,
 » prowadzenie i zabudowa pionów wentyla-
cyjnych. 

Dobór centrali wentylacyjnej
Centrale wentylacyjne dostępne w  ofercie 
rynkowej producentów różnią się między 
sobą pod wieloma względami. Mówimy tu-
taj o sposobie montażu, rodzaju wymiennika 
ciepła, wyposażeniu technicznym oraz para-
metrach pracy. Podstawowym kryterium de-
cydującym o wyborze centrali wentylacyjnej 
jest wydajność oraz wymagany spręż. 

Mówiąc o wydajności, mamy na myśli wy-
magane natężenie przepływu przez wentyla-
tory powietrza, jakie musimy wprowadzić do 
budynku. Wydajność powinna być wynikiem 
bilansu powietrza wentylacyjnego – suma 
powietrza wprowadzanego do budynku po-
winna być równa sumie powietrza wywiewa-
nego na zewnątrz. W przeciwnym przypadku 
różnica ciśnień może prowadzić do pod ciś-
nie nia lub nadciśnienia.

Spręż jest z kolei wypadkową oporów, jakie 
napotyka przepływające powietrze na naj-
bardziej niekorzystnym odcinku instalacji. Im 
dłuższa i  bardziej skomplikowana jest insta-
lacja, tym większy powinien być wymagany 
spręż. W domu jednorodzinnym spręż utrzy-
muje się w przedziale między 100 a 200 Pa. 

Znajomość tych dwóch kwestii pozwoli 
ustalić punkt pracy wentylatora. Powinien się 
on znajdować w takim jej miejscu, w którym 
zwiększenie oporów przepływu, np. spowo-
dowanego zabrudzeniem filtra, nie powoduje 
dużego zmniejszenia wydatku.

Podsumowanie 
Wentylacja mechaniczna odgrywa istotną 
rolę w  budownictwie energooszczędnym 
i pasywnym, pozwala zredukować straty cie-
pła oraz poprawia mikroklimat pomieszczeń. 
Dzięki elastycznym przewodom zajmuje nie-
wiele miejsca – w przeciwieństwie do kon-
wencjonalnych kanałów ze stali ocynkowanej 
przewody polietylenowe możemy ukryć np. 
w  warstwie wylewki betonowej. Jej nie-
zbędnym elementem są skrzynki rozprężne 
i  rozdzielne wykonane ze stali nierdzewnej 
bądź z  poliwęglanu wzmacnianego włókna-
mi. W takim rozwiązaniu, montując skrzynkę 
rozprężną, wykonujemy otwór w stropie. Od 
dołu widoczny jest tylko anemostat, a  cała 
instalacja zostaje przykryta wylewką beto-
nową i warstwą wykończeniową podłogi. Na 
takie rozwiązanie najlepiej się zdecydować 
na etapie projektowania domu, gdy mamy 
możliwość ingerencji nie tylko w  przekrój 
elementów budynku, ale również wygospo-
darujemy dodatkową przestrzeń na centralę, 
piony wentylacyjne czy usytuowanie czerpni 
i wyrzutni. 

Elastyczne rury wentylacyjne prowadzone w  kon-
strukcji stropu Fot. autor


