
 

 

 

 
 

ZASADA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 

 

Wentylacja to zorganizowany proces wymiany powietrza zanieczyszczonego na 

świeże. Powietrze zewnętrzne dopływające przez przegrodę zewnętrzną (okno, ściana) do 

pomieszczeń o mniejszym zanieczyszczeniu (pokoje) przepływa przez te pomieszczenia 

wchłaniając zanieczyszczenia i szczeliną pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą (ok. 1 

cm) przepływa do przedpokoju, a następnie przez kratki w dolnej części drzwi o łącznym polu 

prześwitu nie mniejszym niż ok. 220 cm
2
 dopływa do łazienki i kuchni, ewentualnie do 

wydzielonego WC, skąd przez kratki wentylacyjne i kanały kominowe powietrze 

odprowadzane jest na zewnątrz. Taki kierunek przepływu powietrza przy dopływie 

wymaganej ilości powietrza zewnętrznego zapewnia prawidłową pracę wentylacji 

grawitacyjnej w mieszkaniu. Zadaniem wentylacji jest ciągła wymiana powietrza w 

mieszkaniu. Ocieplenie ścian połączone z wymianą okien redukuje ilość napływającego 

powietrza praktycznie do zera. Ilość powietrza, która jest wpuszczana do mieszkania decyduje 

o rozwoju, zdrowiu a nawet życiu. W wyniku braku odpowiedniej wentylacji, na skutek 

nadmiernego uszczelnienia okien i drzwi, spada zawartość tlenu w powietrzu, co w znacznym 

stopniu wpływa na zdrowie. 

Mikrowentylacja – rozszczelnienie jest w standardzie w każdym skrzydle rozwierno-

uchylnym. Po przekręceniu klamki od pozycji poziomej w górę o 45 stopni powstaje 

pomiędzy ramą a skrzydłem szczelina o szerokości 3 mm, która zapewnia dopływ świeżego 

powietrza. 

Aby wentylacja grawitacyjna działała poprawnie, niezbędne jest spełnienie kilku 

warunków: 

 temperatura wewnętrzna domu musi być wyższa niż na zewnątrz, 

 na zewnątrz powinien wiać lekki wiatr, 

 okna i drzwi powinny być „rozszczelnione”, aby zapewnić dopływ świeżego 

powietrza, 

Skutecznym sposobem zapewniającym doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego 

powietrza do mieszkania jest: 

 wietrzenie mieszkania, 

 korzystanie z funkcji rozszczelniania okien (tzw. mikrowentylacja), 

 stosowanie nawiewników okiennych (zgodnie z załączonymi warunkami 

stanowiącymi Załącznik nr 1). 

Obecnie produkowane okna i drzwi są na tyle szczelne, że kiedy się je zamknie, droga 

napływu powietrza z zewnątrz zostaje odcięta. Producenci okien proponują okna z tzw. 

mikrowentylacją czyli takie, które można rozszczelniać dzięki ustawieniu klamki w 

odpowiedniej pozycji. Rozwiązanie to ma jednak zasadniczą wadę: może być skuteczne 

jedynie wtedy, gdy domownicy świadomie z niego korzystają. Większość ludzi albo nie 

pamięta o rozszczelnieniu okien, albo świadomie nie chce korzystać z tej możliwości, kiedy 

jest zimno. 
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Skutki braku odpowiedniej wentylacji: 

Powietrze w pomieszczeniach mieszkalnych wraz z upływem czasu staje się zawilgocone i - 

co znacznie groźniejsze - wzrasta w nim zawartość dwutlenku węgla (pochodząca ze 

spalanych gazów). Równocześnie w powietrzu stopniowo maleje ilość tlenu, pojawiają się 

szkodliwe i trujące związki, pochodzące z parujących powierzchni tworzyw sztucznych 

(wykładzin, dywanów, firanek, tapet, paneli), powierzchni lakierowanych oraz klejów 

użytych do wyrobu mebli. Tylko właściwe doprowadzenie i usunięcie powietrza umożliwia 

pozbycie się toksycznych zanieczyszczeń oraz nadmiaru wilgoci. 

Widoczne skutki złej wentylacji: 

 grzyb i pleśń na nadprożach, ościeżach okiennych, pod parapetem, w narożach pokoi, 

za meblami; 

 zaparowane szyby w oknach; 

 skroplona para wodna na chłodnych powierzchniach ścian i przedmiotach; 

 nawiew powietrza przez kratki wywiewne w kuchni lub łazience; 

 pęcznienie drewnianych mebli i podłóg 

Zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu wentylacji: 

 brak dopływu odpowiedniej ilości świeżego powietrza do mieszkania, 

 zasłanianie kratek nawiewnych w drzwiach do łazienki, WC oraz kratek 

wentylacyjnych w tych pomieszczeniach (nie należy stosować kratek wyposażonych 

w siatki ochronne, które znacznie utrudniają przepływ powietrza), 

 utrudnienia w krążeniu powietrza pomiędzy pokojami a kuchnią, łazienką i WC w 

wyniku braku szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą, 

 wykonywanie dowolnych, przypadkowych otworów w dolnej części drzwi do kuchni, 

łazienki i WC. 

 niedogrzewanie mieszkań powodujące ograniczenie konwekcyjnego krążenia 

powietrza, 

 stosowanie okapów nadkuchennych z wentylatorami i włączenie odpływów do kratki 

wentylacyjnej, 

 stosowanie wentylatorów wyciągowych na kratkach wentylacyjnych w kuchni, 

łazience, WC, blokujących naturalny przepływ powietrza przez kratkę. 

Jednocześnie informujemy, że jak wynika z opisów technicznych projektów na 

podstawie których wybudowano np. Oś.Kard.Wyszyńskiego dopływ powietrza zewnętrznego 

do pokojów mieszkalnych i kuchni zaprojektowano poprzez infiltrację oknami i drzwiami 

oraz przez otwory okienne o regulowanym stopniu otwarcia (okna ze skrzydłem nachylno-

rozwieralnym). 

 

 



WARUNKI INSTALACJI I EKSPLOATACJI NAWIEWNIKÓW POWIETRZA W 
MIESZKANIACH. 

 
Prawidłowe funkcjonowanie systemu wentylacji polega na usuwaniu z pomieszczeń 
powietrza zanieczyszczonego (wentylacja wywiewna) i wprowadzaniu powietrza świeżego 
(wentylacja nawiewna). 
W przypadku wyposażenia budynku w szczelne okna, koniecznym jest wykonanie 
szczelin/otworów celem wprowadzenia świeżego powietrza do pomieszczeń. 
Rozwiązaniem jest montaż nawiewników powietrza w oknach lub ścianach zewnętrznych 
pomieszczeń suchych takich jak np.: sypialnie lub pokój dzienny itp. 
Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń suchych oraz kuchni z oknem zewnętrznym 
powinien być zapewniony przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia, 
usytuowane w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a 
górną krawędzią szyby) lub otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią 
ościeżnicy) albo w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem. 
Strumień powietrza przepływający przez całkowicie otwarty nawiewnik powinien mieścić się 
w granicach od 20 do 50 m

3
/h przy wentylacji wywiewnej grawitacyjnej. 

Ilość nawiewników w mieszkaniu dostosować należy do ilości odprowadzanego powietrza 
poprzez kratki wentylacji wywiewnej (sposób obliczania podano poniżej). 
Powietrze z pokojów powinno być odprowadzane przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią 
drzwi a podłogą. Przekrój netto szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm

2
. 

Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych 
pomieszczeń bez okiennych powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach 
drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą albo progiem. Przekrój 
netto otworów lub szczelin powinien wynosić 220 cm

2
. 

Jak obliczyć ilość nawiewników: 

N= Vn:Vs 
N liczba nawiewników 

Vn ilość powietrza usuwanego z mieszkania 

Vs ilość powietrza, jaka może przepływać przez nawiewniki w m
3
/h (wartości podaje 

producent). 

 
Normatywne wartości usuwanego powietrza przez kratki wentylacji wywiewnej: 

- kuchnia z oknem zewnętrznym: 70 m
3
/h 

- kuchnia bez okna zewnętrznego: 50 m
3
/h 

- Łazienka: 50 m
3
/h 

- toaleta: 30 m
3
/h 

- pomieszczenia pomocnicze bez okien: 15 m
3
/h 

 
 

Opracowano w oparciu o P.N.-83/B-03430 z późniejszymi zmianami 
 

 


