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ELEMENTY INSTALACJI

W instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosuje się:

- przewody wentylacyjne proste, 

- kształtki wentylacyjne (trójniki, czwórniki, konfuzory, dyfuzory, łuki i kolana, nagłe 

zwężenie, nagłe rozszerzenie),  

- czerpnie i wyrzutnie powietrza, 

- otwory kontrolne (rewizyjne), 

- przepustnice regulacyjne, klapy zwrotne, klapy pożarowe, 

- wentylatory, 

- centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
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Przewody i kształtki wentylacyjne łączą ze sobą wszystkie elementy systemu 

wentylacyjnego i klimatyzacyjnego. Ich prawidłowy dobór i połączenie są jednym 

z warunków skutecznego wentylowania i klimatyzowania budynków lub pomieszczeń. 

Niezmiernie istotnym jest prawidłowy dobór: 

- przekroju poprzecznego kanału (względy akustyczne i hydrostatyczne – straty 

ciśnienia i rozkład ciśnienia w instalacji) , 

- materiału z jakiego będzie wykonana instalacja (dobór właściwego materiału ze 

względu na rodzaj i temperaturę zanieczyszczenia transportowanego przez 

powietrze, dobór właściwego materiału ze względu na miejsce eksploatacji systemu 

wentylacyjnego, …) 

- klasy szczelności instalacji. 

ELEMENTY INSTALACJI
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Materiały z jakich mogą być wykonane przewody i kształtki wentylacyjne to:

• blacha stalowa czarna, 

• blacha stalowa ocynkowana („ocynk”), 

• blacha stalowa nierdzewna („nierdzewka”), 

• blacha stalowa kawsoodporna, („kwasiak”) 

• blacha aluminiowa, 

• tworzywa sztuczne (PPs, PP, PCV, PE, winidur), 

• żywice zbrojone włóknem szklanym, 

Kanały mogą stanowić integralną część budynku i są wówczas wykonane z: 

• cegły pełnej spoinowanej lub tynkowanej, 

• betonu, 

• kamionki. 

ELEMENTY INSTALACJI
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Badania szczelności systemów wentylacyjnych przeprowadza się na podstawie norm 

przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury:
PN EN-12237:2005 – w przypadku kanałów i kształtek okrągłych oraz 

PN-EN-1507:2007 – dla kanałów prostokątnych. 

Informacje o klasie szczelności powinny być zawarte w dokumentacji technicznej  instalacji 

wentylacyjnej. 

Na podstawie zapisów polskich norm budowlanych można wyróżnić 4 klasy szczelności 

przewodów:

1. Klasa A – podstawowa dla central wentylacyjnych oraz wentylatorów i innych urządzeń,

2. Klasa B – minimum dla przewodów wentylacyjnych,

3. Klasa C  – dla przewodów wentylacyjnych w instalacjach o zwiększonym poziomie 

ciśnienia,

4. Klasa D – dla systemów specjalnych, szczególnie dla instalacji o wyższych wymaganiach 

w zakresie higieny lub efektywności energetycznej

SZCZELNOŚĆ INSTALACJI
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KANAŁY WENTYLACYJNE BLASZANE - PROSTOKĄTNE
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KANAŁY WENTYLACYJNE BLASZANE - OKRĄGŁE
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KANAŁY WENTYLACYJNE BLASZANE – OKRĄGŁE SPIRO



9

KANAŁY WENTYLACYJNE Z PŁYT

Wełna mineralna/szklana Silikatowo – cementowe 

(Promat)

Płyta aluminiowo - poliuretanowa
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KANAŁY WENTYLACYJNE Z TWORZYWA
PE / PP / PCV
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KANAŁY ELASTYCZNE

Przewody 

elastyczne 

nieizolowane 

(aluminium, 

poliester, włókno 

szklane) 

izolowane CSP-

THERM (Venture 

Industries)

Przewody 

elastyczne -

metalowe
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ŁĄCZENIE KANAŁÓW - KOŁNIERZE

4

2

1
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ŁĄCZENIE KANAŁÓW SPIRO I ELASTYCZNYCH

NYPEL

Złączka wewnętrzna (tu z uszczelkami)

MUFA

Złączka zewnętrzna
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KOLANA I ŁUKI
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DYFUZORY, KONFUZORY, ZMIANY PRZEKROJU
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TRÓJNIKI
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TRÓJNIKI

prawidłowo źle
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TRÓJNIKI
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PRZEPUSTNICE REGULACYJNE



20

PRZEPUSTNICE REGULACYJNE
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KLAPY ZWROTNE
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KLAPY PRZECIWPOŻAROWE
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KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

Przejście przez ścianę z klapą 

przeciwpożarową zamontowaną: 

a. w ścianie, b. przy ścianie, z 

dodatkową izolacją 

ognioodporną

a. b.

Przejście przez strop z klapą 

przeciwpożarową zamontowaną:

a. nad stropem z dodatkową izolacją 

ognioodporną, b. w stropie.

a. b.
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TŁUMIKI AKUSTYCZNE
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TŁUMIKI AKUSTYCZNE
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OTWORY REWIZYJNY
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CZERPNIE I WYRZUTNIE POWIETRZA
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CZERPNIE I WYRZUTNIE POWIETRZA
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CZERPNIE I WYRZUTNIE POWIETRZA

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

§ 152. (skrót wymagań)

1. Czerpnie zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz zlokalizowane w 
sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, 
najchłodniejszego powietrza.

2. Czerpni nie 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 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 parkingów 
powyżej 20 stanowisk postojowych, 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 na dachu budynku - dolna krawędź otworu wlotowego co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, 
na której są zamontowane, oraz odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
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CZERPNIE I WYRZUTNIE POWIETRZA

§ 152. (skrót wymagań)

6. Wyrzutnie zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz zlokalizowane w 
miejscach umożliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia 
zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na 
budynek.

7. Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, co 
najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyżej linii 
łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku, znajdujących się w odległości do 
10 m od wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym.

pozioma pionowa

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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CZERPNIE I WYRZUTNIE POWIETRZA

§ 152. (skrót wymagań)

8. Wyrzutnia powietrza na poziomie terenu tylko za zgodą i na warunkach inspektora sanitarnego.

9. Wyrzutnia w ścianie budynku, pod warunkiem że:
1) powietrze nie zawiera uciążliwych zapachów i zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia;
2) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w 
odległości co najmniej 8 m,
3) okna w tej samej ścianie oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej 
wyrzutni - co najmniej 2 m,
4) czerpnia powietrza, w tej samej ścianie, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co 
wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.

10. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu sytuować poza strefami zagrożenia wybuchem, zachowując 
między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, 
przy czym wyrzutnia powinna co najmniej 1 m ponad czerpnią.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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CZERPNIE I WYRZUTNIE POWIETRZA

§ 152. (skrót wymagań)

11. Odległość, o której mowa w ust. 10, może nie być zachowana w przypadku zastosowania 
zblokowanych urządzeń wentylacyjnych, obejmujących czerpnię i wyrzutnię powietrza, zapewniających 
skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od wywiewanego z urządzenia wentylacyjnego. Nie 
dotyczy to przypadku usuwania powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, 
uciążliwe zapachy lub substancje palne.

12. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie 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.

14. W przypadku usuwania przez wyrzutnię dachową powietrza zawierającego zanieczyszczenia 
szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe zapachy, z zastrzeżeniem ust. 5, odległości, o których mowa w ust. 
12 i 13, należy zwiększyć o 100%.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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IZOLOCJA KANAŁÓW
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IZOLACJA KANAŁÓW
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IZOLACJA KANAŁÓW
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POMIARY INSTALACJI

https://www.youtube.com/watch?v=1qbjcOf7rsU

https://www.youtube.com/watch?v=d9XpGvQrWhM
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ORGANIZACJA WYMIANY POWIETRZA

• korzystny przy całorocznym  

chłodzeniu,

• pozwala na przyjęcie większej Δt,

• powietrze dociera do strefy 

przebywania ludzi, po 

przepłynięciu przez większą część 

pomieszczenia, ma wyrównaną 

temperaturę i niewielką prędkość

GÓRA - GÓRA GÓRA - DÓŁ

• korzystny przy ogrzewaniu 

pomieszczeń,

• wywiew dolny stosowany do 

usuwania zanieczyszczeń 

cięższych od powietrza.
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ORGANIZACJA WYMIANY POWIETRZA

DÓŁ - GÓRA DÓŁ - DÓŁ

• należy uważać, by temperatura 

powietrza nawiewanego niewiele 

różniła się od temperatury powietrza 

w pomieszczeniu i aby struga nie 

była skierowana bezpośrednio na 

ludzi, 

• nawiew z bardzo małą prędkością,

• wymaga zastosowania specjalnych

nawiewników.

• korzystny przy ogrzewaniu pomieszczeń

• Ciepłe powietrze, przepływając wzdłuż ścian

zewnętrznych tworzą jakby zasłonę,

ekranującą zimne powierzchnie przegród od

miejsc przebywania ludzi,

• powietrze po oddaniu części niesionej energii

do ścian, stropu i wymieszaniu się z

powietrzem w pomieszczeniu, opada w dół,

do strefy przebywania ludzi.
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ORGANIZACJA WYMIANY POWIETRZA

UWAGA - KRÓTKIE SPIĘCIE!
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NAWIEWNIKI - ANEMOSTATY
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NAWIEWNIKI WIROWE
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NAWIEWNIKI – DYSZE DALEKIEGO ZASIĘGU
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NAWIEWNIKI WYPOROWE
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NAWIEWNIKI SZCZELINOWE
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NAWIEWNIKI Z RUCHOMYMI DYSZAMI
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NAWIEWNIKI PODŁOGOWE, SCHODOWE I PODFOTELOWE
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• ZAWORY WENTYLACYJNE 

(anemostaty)

• KRATKI WENTYLACYJNE
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ELEMENTY WYWIEWNE
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O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

INSTALACJA MUSI BYĆ 
WYPOSAŻONA W

ELEMENTY 
REGULACYJNE!

(nie mylić z kierownicami 

wypływu)
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PRÓBY DYMOWE NAWIEWNIKÓW

https://www.youtube.com/watch?v=GVfHsHm_b6s

https://www.youtube.com/watch?v=5UJmsyGqdiw

https://www.youtube.com/watch?v=_Fw1eYN9690

https://www.youtube.com/watch?v=OxIeF5dTNNo

https://www.youtube.com/watch?v=W_D7flSgZn8



Dziękuję za uwagę


