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Skuteczność działania wentylacji 

grawitacyjnej w budynku wielorodzinnym 

na przykładzie zastosowanego rozwiązania
Dr inż. Elżbieta Grochowska, Uniwersytet Zielonogórski

1. Wprowadzenie

Wentylacja jest procesem zorganizowanej wymiany powietrza 

w celu odświeżenia go w pomieszczeniach i usunięcia na ze-

wnątrz powstających zanieczyszczeń. Tak brzmi definicja wen-

tylacji, która jest ogólnie znana. Celem działania urządzenia 

wentylacyjnego jest zapewnienie komfortu człowiekowi, ale 

on sam jest za to częściowo odpowiedzialny, w szczególno-

ści przy zastosowaniu wentylacji naturalnej (grawitacyjnej). 

Mechanizmem sprawczym wywołującym przepływ powietrza 

z jednego obszaru do drugiego jest występująca między nimi 

różnica ciśnienia. Przyczyną zróżnicowania ciśnienia zarówno 

w przestrzeni budynku, jak i między wnętrzem budynku a oto-

czeniem zewnętrznym, mogą być takie czynniki, jak np. róż-

nica temperatury powietrza czy oddziaływanie wiatru na bryłę 

budynku. W przypadku zastosowania wentylacji grawitacyj-

nej zakłada się swobodny napływ powietrza. Jest on możliwy 

dzięki nieszczelnościom w obudowie budynku. Naturalną dro-

gą przedostawania się powietrza były niegdyś nieszczelności 

okien i drzwi zewnętrznych. Obecnie, w obawie przed utratą 

dostarczonego ciepła do mieszkań, ze względu na jego duży 

koszt, stosuje się szczelne obudowy, przez co swobodny na-

pływ powietrza do pomieszczeń jest utrudniony.

2. Ogólny opis przewodów kominowych 
wentylacyjnych i komina ponad dachem

Budynek, w którym znajdują się opisywane przewody wentyla-

cyjne, został zbudowany w latach 70. ubiegłego stulecia. Jest 

to budynek czteropiętrowy, którego widok ogólny pokazano 

na rysunku 1a. Przewody wentylacyjne znajdują się w jednym 

pionie i należą do pięciu lokali mieszkalnych. Komin zbudowa-

no z prefabrykatów betonowych jako komin zbiorczy z przy-

kanalikami. Jest to typowe rozwiązanie dla budynku wieloro-

dzinnego wybudowanego w ówczesnym czasie.

Budynek ma dach płaski pokryty papą. Stan techniczny komina 

(rys. 1b) ponad dachem jest dobry. Komin od góry przykryty 

jest czapą betonową. W otworze spalinowym, wychodzącym 

przez czapę betonową, zamontowany jest tzw. strażak komi-

nowy. Otwory wentylacyjne są wykonane w bocznej ścianie 

komina i dodatkowo zabezpieczone siatką ochronną przed 

przedostawaniem się nieczystości i ingerencją ptaków.

Drożność przewodów kominowych we wszystkich mieszka-

niach była sprawdzana przy zastosowaniu kamery kominowej 

i kuli kominiarskiej o średnicy 125 mm opuszczanej na sznu-

rze z wylotu do podłączenia.

Przewód zbiorczy wykonano o przekroju 14 cm × 24,0 cm 

= 336 cm2, a przykanaliki o przekroju 14,0 cm × 14,0 cm = 

196 cm2. Przekroje przewodów są prawidłowe, ich powierzch-

nia przekroju jest nie mniejsza niż 0,016 m2 oraz najmniejszy 

wymiar przekroju jest nie mniejszy niż 0,1 m.

Standardowa powierzchnia kratki wentylacyjnej nie powinna 

być mniejsza niż 196 cm2 (przy zastosowaniu przekroju krat-

ki wentylacyjnej o wymiarach 14 x 14 cm).

Pomiar prędkości przepływu powietrza w kanałach wentyla-

cyjnych wykonano anemometrem przy zamkniętych i otwar-

tych oknach. Przy zamkniętych oknach pomiar wynosił 0,0 m/s 

we wszystkich mieszkaniach, przy otwartych oknach pomiary 

zestawiono dla poszczególnych pomieszczeń w dalszej czę-

ści artykułu. Zgodnie z normą [1] minimalne strumienie od-

prowadzonego powierza wentylacyjnego powinny wynosić 

dla łazienek 50 m3/h, a dla kuchni 70 m3/h.

3. Szczegółowy opis przewodów wentylacyjnych 
w mieszkaniach

Rys. 1. Budynek z wykonanymi przewodami wentylacyjny-
mi: a) fragment elewacji, b) widok komina na dachu

a) b)
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Mieszkanie nr 2 – parter

Wymiary kratek wentylacyjnych (wielkość powierzchni chłonnej)

Łazienka Kuchnia
12,0 × 14,0 cm

=168 cm2<196 cm2

13,0 × 13,0 cm
=169 cm2<196 cm2

Zanieczyszczona kratka wenty-
lacyjna i niewielkie zanieczysz-
czenia w samym przewodzie 

wentylacyjnym.

Kratka wentylacyjna
zanieczyszczona.

Uwagi

W mieszkaniu są zamontowane szczelne okna plastikowe.

Drzwi do łazienki wyposażone w kratkę wentylacyjną prostokątną, 

zapewniają prawidłową wentylację. Kratka w drzwiach łazienkowych 

spełnia wymogi normy [1] mówiące o tym, że sumaryczny przekrój 

otworów dla dopływu powietrza musi być nie mniejszy niż 200 cm².

Wyniki pomiaru prędkości przepływu powietrza [m/s]

Łazienka Kuchnia
0,18 0,27
0,37 0,34
0,48 0,39
0,46 0,30
0,39 0,25

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego
Q=22,74 m3/h<Qnorm.= 50 m3/h Q=18,86 m3/h<Qnorm.= 70 m3/h

Mieszkanie nr 4 – I piętro

Wymiary kratek wentylacyjnych (wielkość powierzchni chłonnej)

Łazienka Kuchnia
14,0 × 14,0 cm

=196 cm2=196 cm2

13,5 × 14,0 cm
=189 cm2<196 cm2

Kratka wentylacyjna przysłonięta 
w 1/3 wysokości elektrycznym 

podgrzewaczem wody.
Kratka jest zanieczyszczona.

Kratka znieczyszczona.

Uwagi

Drzwi do łazienki są z okrągłymi otworami, średnica otworów jest nie-

prawidłowa. Kratka w drzwiach łazienkowych nie spełnia wymogów 

normy [1].

W mieszkaniu są zamontowane szczelne okna plastikowe.

W łazience zamontowany jest elektryczny podgrzewacz wody, czę-

ściowo zasłaniający kratkę wentylacyjną, ograniczony jest przez 

to odpływ zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz, jak również nie 

ma swobodnego, bezpośredniego dojścia do kratki wentylacyjnej, nie 

można jej zdemontować w celu oczyszczenia kratki i wlotu. 

Wyniki pomiaru prędkości przepływu powietrza [m/s]

Łazienka Kuchnia
0,46 0,39
0,53 0,41
0,58 0,44
0,77 0,39
0,71 0,34

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego
Q=43,04 m3/h<Qnorm.= 50 m3/h Q=26,81 m3/h<Qnorm.= 70 m3/h

Mieszkanie nr 6 – II piętro

Wymiary kratek wentylacyjnych (wielkość powierzchni chłonnej)

Łazienka Kuchnia
Średnica 10,0 cm, 

A=78,5 cm2<196 cm2

12,0 x 19,0 cm=
228 cm2>196 cm2

Kratka wentylacyjna zabrudzona, 
wyposażona w siatkę.

Kratka wyposażona w żaluzje 
i siatkę.

Kratka zanieczyszczona.
Uwagi

Mieszkanie wyposażone w szczelne okna plastikowe.

Kratka wentylacyjna w łazience ma średnicę wynoszącą 10 cm i jest 

za mała. Drzwi do łazienki wyposażone są w kratkę wentylacyjną pro-

stokątną, zapewniają prawidłową wentylację zgodnie z [1].

Wyniki pomiaru prędkości przepływu powietrza [m/s]

Łazienka Kuchnia
0,39 0,37
0,34 0,34
0,30 0,34
0,34 0,37
0,30 0,32

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego
Q=9,43 m3/h<Qnorm.= 50 m3/h Q=28,56 m3/h<Qnorm.= 70 m3/h

Mieszkanie nr 8 – III piętro

Wymiary kratek wentylacyjnych (wielkość powierzchni chłonnej)

Łazienka Kuchnia
12,7 × 12,7 cm=

161,3 cm2<196 cm2

13,0 × 17,0 cm=
221 cm2>196 cm2

Kratka zanieczyszczona.
W kuchni zamontowana niewła-
ściwa kratka z żaluzją i siatką.

Uwagi

W mieszkaniu zamontowano szczelne okna plastikowe.

Drzwi do łazienki są z okrągłymi otworami, średnica otworów jest nie-

prawidłowa.

Wyniki pomiaru prędkości przepływu powietrza [m/s]

Łazienka Kuchnia
0,83 0,21
0,69 0,23
0,64 0,20
0,74 0,25
0,76 0,27

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego
Q=42,5 m3/h<Qnorm.= 50 m3/h Q=18,46 m3/h<Qnorm.= 70 m3/h
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Mieszkanie nr 10 – IV piętro

Wymiary kratek wentylacyjnych (wielkość powierzchni chłonnej)

Łazienka Kuchnia
14 × 14 cm =

196 cm2=196 cm2

13,5 × 13,5 cm=
182,25 cm2<196 cm2

Kratka wentylacyjna częściowo 
zasłonięta, przez co ogranicza 

odpływ zanieczyszczonego 
powietrza.

W kuchni zamontowany mecha-
niczny wentylator (sprawny). 

Stosowanie indywidualnych wen-
tylatorków mechanicznych jest 
zabronione w przypadku wenty-
lacji grawitacyjnej funkcjonującej 

w systemie zbiorczym. 
Uwagi

Mieszkanie wyposażone w stare drewniane okna z tzw. lufcikami.

Drzwi do łazienki wyposażone w kratkę wentylacyjną zapewniają pra-

widłową wentylację. 

Wyniki pomiaru prędkości przepływu powietrza [m/s]

Łazienka Kuchnia
0,16 0,00
0,14 0,16
0,16 0,23
0,00 0,27
0,00 0,27

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego
Q=6,50 m3/h<Qnorm.= 50 m3/h Q=12,20 m3/h<Qnorm.= 70 m3/h

4. Sposób podłączenia pomieszczeń 
do przewodów wentylacyjnych

Sposób podłączenia mieszkań do przewodów kominowych 

wentylacyjnych był zbadany za pomocą kamery kominowej 

i wizualnie przy zastosowaniu lustra.

Prawidłowy sposób podłączenia pomieszczeń w budynku 

wielorodzinnym do przewodów wentylacyjnych (znajdujących 

się w jednym pionie) składających się z przewodu zbiorczego 

i przykanalików pokazano na rysunku 2. Zasada normowa [1] 

mówi, że odległość kratki wentylacyjnej od miejsca włączenia 

przewodu bocznego (przykanalika) do przewodu zbiorczego 

powinna wynosić dwie kondygnacje.

Wentylacja w łazienkach

Nr
mieszka-

nia

Kondygna-
cja

Sposób podłączenia Uwagi

2 parter

Łazienka podłączona 
do indywidualnego 

przykanalika, a następ-
nie do kanału zbior-

czego.

Podłączenie jest 
prawidłowe.

4 1 piętro
Wentylacja podłączona 
bezpośrednio do kanału 

zbiorczego. Wentylacje łazienek 
mieszkań nr 4, 6, 8 
i 10 podłączone są 

bezpośrednio do ka-
nału zbiorczego. Brak 

przykanalika.
Nie zachowano zasady 
normowej. Podłącze-

nie jest nieprawidłowe.

6 2 piętro
Wentylacja podłączona 
bezpośrednio do kanału 

zbiorczego.

8 3 piętro
Wentylacja podłączona 
bezpośrednio do kanału 

zbiorczego.

10 4 piętro
Wentylacja podłączona 
bezpośrednio do kanału 

zbiorczego.

Wentylacja w kuchniach

Nr
mieszka-

nia

Kondygna-
cja

Sposób podłączenia Uwagi

2 parter
Podłączenie do wspól-

nego przykanalika 
z mieszkaniem nr 4. Nie zachowano zasady 

normowej. Podłącze-
nie jest nieprawidłowe.

4 1 piętro
Podłączenie do wspól-

nego przykanalika 
z mieszkaniem nr 2.

6 2 piętro
Podłączenie do indywi-
dualnego przykanalika.

Podłączenie prawi-
dłowe.

8 3 piętro
Podłączenie do indywi-
dualnego przykanalika.

10 4 piętro
Podłączenie do indywi-
dualnego przykanalika.

Rys. 2. System wentylacji zbiorczej, prawidłowy sposób 
podłączenia mieszkań na poszczególnych kondygnacjach

wyczystkaParter

I pi tro

III pi tro

ro

przykanalik

"deka"
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5. Zasady działania wentylacji grawitacyjnej

Sprawność działania wentylacji grawitacyjnej zależy od zmien-

nych warunków atmosferycznych. Wentylacja działa prawidło-

wo, kiedy różnica temperatury wewnątrz i na zewnętrz budyn-

ku jest duża. Gdy różnica temperatur zmniejsza się, zmniejsza 

się również skuteczność wentylacji. Norma [1] z poprawką [2] 
odzwierciedla takie podejście do zagadnienia wentylacji miesz-

kań, które zakłada usuwanie (niezależnie od rodzaju wentyla-

cji) stałych, stosunkowo dużych strumieni powietrza z kuch-

ni, łazienki, WC itp. Założenie to jest nierealne w odniesieniu 

do wentylacji grawitacyjnej. Na skutek wpływu zmiennych 

warunków zwnętrznych występuje duża zmienność strumie-

ni powietrza wentylacyjnego – od zera do wartości znacznie 

przekraczającej wartości projektowe. Nie jest więc możliwe 

spełnienie wymagań w tym zakresie w ciągu całego roku, nawet 

w przypadku zastosowania zgodnego z przepisami sposobu 

nawiewu powietrza – a w normalnych warunkach eksploata-

cyjnych w przeważającym okresie roku strumienie powietrza 

są dużo niższe od określonych w normie.

W dniu przeprowadzonej wizji lokalnej temperatura zewnętrz-

na wynosiła ok. 24°C. Temperatura wewnątrz mieszkań waha-

ła się w granicach od 23°C do 25°C. Temperatury zewnętrzne 

i wewnętrzne były przybliżone, zatem skuteczność działania 

wentylacji grawitacyjnej była niewielka. Wentylacja grawita-

cyjna najbardziej wydajna jest zimą, słabnie wiosną i jesie-

nią, praktycznie zanika latem.

6. Podsumowanie

W budynku zastosowano rozwiązanie komina z kanałem zbior-

czym i przykanalikami. Jest to typowe rozwiązanie, stosowa-

ne w budownictwie wielorodzinnym.

Wykonane podłączenia mieszkań do przewodów wentylacyj-

nych nie są całkowicie prawidłowe, ale obecnie istniejących 

usterek nie da się naprawić i doprowadzić do stanu zgodne-

go z normą i z prawem. Usterka ta powstała podczas budo-

wy budynku w latach 70. ubiegłego stulecia. Nie zastosowano 

zasady odległości kratki wentylacyjnej od miejsca włączenia 

przewodu bocznego (przykanalika) do przewodu zbiorczego 

wynoszącej dwie kondygnacje.

Obliczone strumienie powietrza wentylacyjnego, na podstawie 

pomierzonych prędkości przepływów powietrza we wszyst-

kich mieszkaniach (w kuchniach i łazienkach), nie spełniają 

wymogów normy [1].

Mimo istniejących usterek w podłączeniu poszczególnych 

mieszkań do przewodów kominowych wentylacja przy otwar-

tych oknach działała prawidłowo, choć była niewystarczają-

ca. Przy zamkniętych oknach prędkość przepływu powietrza 

była zerowa. Należy zaznaczyć, że nie stwierdzono występo-

wania tzw. ciągu wstecznego.

Opisany problem dotyczący działania wentylacji grawitacyj-

nej w budynkach wielorodzinnych jest powszechnie znany 

zarówno dla użytkowników, jak i zarządzających obiektami. 

Problemy są zazwyczaj odkrywane, czy też zgłaszane wów-

czas, gdy występują problemy z zawilgoconymi ścianami, wy-

stępowaniem pleśni.

Lokatorzy mieszkań wciąż nie mają wystarczającej wiedzy 

na temat użytkowania mieszkań, a to oni są częściowo od-

powiedzialni za napływ świeżego powietrza i odprowadzenie 

zużytego powietrza z pomieszczeń. Sposobem zapewniają-

cym doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza 

do mieszkań jest korzystanie z funkcji rozszczelniania okien 

(tzw. mikrowentylacji), co należy do obowiązku lokatorów. 

W dobie montowania szczelnych okien i drzwi w obawie przed 

utratą dostarczonego ciepła do mieszkań, problem z prawi-

dłowym działaniem wentylacji, zwłaszcza w starym budow-

nictwie, jest powszechny.
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