Przewody wentylacji grawitacyjnej
Odpowiada mgr inz. Marcin Gasiiiski - ekspert Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki
Bardzo prosze o wyjasnienie problemu. Zgodnie z normq PN-83/B-03430/Az3 (luty 2000) pkt 5.1.3 przewody
wywiewne
nalezy prowadzic pionowo, dopuszcza sie odchylenie przewodow od pionu do 30 sr. oraz zgodnie z pkt 5.1.4 otwory
wentylacyjne Iqczone z przewodami wywiewnymi powinny
bye usytuowane, tak aby odlegtosc gdrnej krawedzi otworu
od sufitu nie przekraczata 150 mm. Bardzo czesto spotykam sie w projektach budowlanych z podtqezeniem kratki wentylacyjnej z przewodem wentylacyjnym poprzez tzw.
lezak (o roznych dtugosciach).
Przepisy nie wspominajq
o jakimkolwiek odcinku poziomym w uktadzie
przewodow
wentylacji grawitacyjnej. W wielu artykuiach i publikacjach
dotyczqeych
kanaidw wentylacji naturalnej znajduje sie
zdanie „niedopuszczalne jest wykonywanie poziomych odcinkow kanaidw". Uwazam, ze przewodem wywiewnym jest
odcinek od wlotu otworu wentylacyjnego (miejsce zalozenia kratki wentylacyjnej) do wylotu ponad dach. Nie mozna
przewodu wywiewnego dzielic na odcinek pionowy z ewentualnym odchyleniem zgodnym z normq i nazywac go przewodem wywiewnym oraz na odcinek poziomy i nazywac go
Jezakiem" bqdz przytqezem do przewodu
wywiewnego.
Niestety interpretacja takiego rozwiqzania jest skrajnie rozna zarowno wsrod kominiarzy, jak i inzynierow.
a) Czy dopuszczalne jest stosowanie poziomych
przewodow wywiewnych w wentylacji
grawitacyjnej?
b) Jaka jest prawidtowa interpretacja „przewdd
wywiewny
wentylacji
grawitacyjnej"?
Mimo ze norma PN-83/B-03430/Az3 w pkt 2.1.1 podaje jednoznaczne wymagania dotyczqee zapewnienia kanaidw wywiewnych w pokojach na wyzszym poziomie w wielopoziomowym budynku jednorodzinnym lub w wielopoziomowym
mieszkaniu w budynku wielorodzinnym,
czestym
bledem
jest brak tych kanaidw wywiewnych juz na etapie projektu.
Kto odpowiada za popelniony blqd: projektant niestosujqcy
przepisow normy, kierownik budowy zaslaniajqcy sie projektem, kominiarz akceptujqcy brak prawidlowej wentylacji
wszystkich pomieszczeh zgodnie z normq?

Prowadzenie przewodow
Instalacje wentylacji grawitacyjnej powinny bye wykonywane
wedtug wymagaii m.in. rozdziatu 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.), daiej WT,
oraz Polskiej Normy PN-B-03430:1983 (Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej, Wymagania) wraz ze zmiana. Az3:2000. Ponadto
przewody kominowe wentylacyjne powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w rozdziale 5 rozporzadzenia WT oraz
Polskiej Normie PN-B-10425:1989 (Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze). Lektura wymienionych wyma-

gari wyraznie wskazuje, ze przewody do wentylacji grawitacyjnej
powinny bye prowadzone pionowo z dopuszczalnym odchyleniem
od tego kierunku maks. 30°.
Dodatkowo warto przywotac definicje wentylacji grawitacyjnej
okreslona. w Polskiej Normie PN-EN 12792:2006 (Wentylacja
budynkow. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach): wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna za pomocq przewodow zamontowanych pionowo lub co najwyzej
pod kqtem 45°.
Powyzsza norma zawiera rowniez definicje przewodu wentylacyjnego, jest to: obudowa przestrzeni, ktdrq jest transportowane powietrze.
Uwzgledniajac wszystkie przedstawione wymagania i normy
„przewod wywiewny wentylacji grawitacyjnej" nalezaloby zatem
zdefiniowac jako obudowe przestrzeni znajdujaca. sie miedzy otworem wentylacyjnym w pomieszczeniu a wyrzutem ponad dachem
budynku. Przewod taki powinien bye prowadzony pionowo
przy scianie wewnetrznej z dopuszczalnym odchyleniem od
pionu o maks. 30°, a jego wylot ponad dachem powinien bye
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi oraz przed
nawiewaniem powietrza w wyniku dziatania wiatru i powinien
odpowiadac dodatkowym wymaganiom okreslonym w normie PN-B-10425:1989.
Na marginesie warto dodac, ze w zespole ds. wymagah dla instalacji wentylacji i klimatyzacji, dziatajacego w ramach grupy
roboczej 2 przy Stowarzyszeniu Nowoczesne Budynki, szczegotowo analizowano to zagadnienie. W wyniku prac postanowiono dopuscic stosowanie poziomych odcinkow, tzw. tacznikow. Rozwiazanie takie jest jednak obwarowane spetnieniem
wielu wymagah dla wszystkich elementow instalacji wentylacji
grawitacyjnej, w tym rzecz jasna dla samego iacznika. Jedynie spetnienie wszystkich zawartych tarn warunkow pozwoli
na zapewnienie skutecznego dziatania instalacji.
W podsumowaniu nalezy zauwazyc, ze stosowanie przewodow poziomych (Jezakow") nalezy uznac za niezgodne z obowiazujacymi wymaganiami techniczno-budowlanymi. Samowolne stosowanie poziomych odcinkow grozi pogorszeniem
sprawnosci dziatania instalacji wentylacyjnej. Jesli jednak
z jakichs wzgledow takie odcinki sa. konieczne, nalezy rozwazyc zmiane instalacji, np. na wentylacje hybrydowa., Mora nie jest objeta tak scistymi ograniczeniami m.in. w zakresie prowadzenia przewodow.

Wentylacja pokoju mieszkalnego znajduja.eego sie na wyzszym poziomie w wielopoziomowym
domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu
domu wielorodzinnego
Obowia.zuja.ce przepisy rozporzadzenia WT, w tym wymagania
pkt 2.1.1.b) oraz 2.1.2 normy PN-B-03430:1983+Az3:2000,
wyraznie wskazuja., ze uktad wentylacji w budynkach mieszkalnych powinien co najmniej zapewniac usuwanie powietrza
m.in. z pokoju mieszkalnego znajdujacego sie na wyzszym
poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub
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w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego, a strumieh usuwanego powietrza powinien wynosic min. 30 m /h.
Brak opisanego wyzej wymagania w projekcie budynku nalezy
uznac za naruszenie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pozn. zm.), dalej
ustawa.
Obiekt budowlany jako calosc oraz jego poszczegolne czesci,
wraz ze zwiqzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, nalezy,
biorqc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowad i budowac w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (...) - wyroznienie autora.
W tej samej ustawie, w rozdziale 3, opisano prawa i obowia_zki
uczestnikow procesu budowlanego, w tym projektanta i kie3

rownika budowy. W art. 20 mozna przeczytac, ze wykonanie
projektu zgodnego z obowia.zuja.cymi przepisami nalezy
do podstawowych obowiazkow projektanta. Na nim cia.zy wiec najwieksza odpowiedzialnosc za powstate uchybienia projektowe. Oczywiscie zarowno kierownik budowy, jak
i mistrz kominiarski akceptuja.cy zaprojektowane rozwi^zanie,
jednoczesnie wiedza.c, ze jest niezgodne z obowia.zuja.cymi
przepisami techniczno-budowlanymi, sprzeniewierzaja. sie
swoim funkcjom.
Reasumujac, za wszystkie btedy, niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, znajdujacymi sie w dokumentacji projektowej,
odpowiada projektant budynku. Nawet jesli zostata wydana decyzja o pozwoleniu na obudowe. Odpowiedzialnosc ta nie ustaje
rowniez w fazie budowy i pozniejszej eksploatacji budynku. <
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Tematyka czesci problemowej
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Tematyka czesci oyolnej

INlVNIfRIA KOLEJOWA - S U N S E I WVZWANIA

PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA
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Rozwoj inf raslruktury kolejowej
Koleje duiych prf dkosci
Obiekty inzynierskie
Zagadnienia srodowiskowe w transporcie szynowym
statyka I dgnamika drog szgnowgch
H I M w kolejnlctwie
Infrastruktura framwajowa

Inzynier

Budownictwo hgdrotectanicme
Budownictwo ogolne
Fizykn budowli
Geotechnika
Inzynieria komunikacyjna
Inzynieria materialow taudowlanych
inzynieria przedsiewziec budowlanych
Konstrukcje betonowe
Konstrukcje metalowe
Mechanika konstrukcji i materialow

budownictwa

