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Kontrola pracyKontrola pracy
instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia 
w ok. 1/3 nowoczesnych budynków występuje zespół 

chorego budynku, czyli kombinacja dolegliwości 
związanych głównie ze zbyt małą ilością świeżego 
powietrza w pomieszczeniu oraz jego złą jakością.

mgr inż. Zbigniew Szpil
rzeczoznawca Polskiego Związku Inżynierów 

i Techników Sanitarnych, Kraków

Wzrost zainteresowania kontro-
lą pracy instalacji wentylacyjno-
-klimatyzacyjnych świadczy, że 
wreszcie sprawy poprawnej eks-
ploatacji tych urządzeń zaczyna-
my traktować poważnie. Przez 
wiele lat wykonane niekiedy po-
ważnym nakładem sił i środków 
instalacje działały od święta, 
a często nie pracowały w ogóle 
i zarastając kurzem, szybko sta-
wały się stertą złomu.
Normy i przepisy określające 20 
czy 30 lat temu warunki sanitar-
no-higieniczne w budownictwie 
powszechnym i przemysłowym 
zwykle były mocno wyśrubowa-
ne i nieraz przewyższały wymo-
gi obowiązujące w rozwiniętych 
krajach zachodnich. Rozdźwięk 
między teorią i praktyką nastę-
pował, kiedy przychodził żmud-
ny okres normalnej eksploatacji. 
Sprawdzenie zgodności parame-
trów świeżo wykonanej instala-
cji z założeniami projektowymi 
należało do rzadkości.
Jeżeli przy odbiorze instalacji jej 
parametry zostały sprawdzone 
i stwierdzono zgodność z zało-
żeniami projektowymi, to bie-
żąca codzienna kontrola pracy 
urządzeń zapewnia jej prawi-
dłowe działanie. Współczesne 
konstrukcje, właściwe opomia-
rowanie oraz sprawna automa-
tyka gwarantują stabilność pracy 
i ułatwiają eksploatację. Nie ma 

na przykład żadnych proble-
mów ze stwierdzeniem, że fi ltr 
powietrza należy wyczyścić, 
ponieważ jego zanieczyszczenie 
osiągnęło poziom powodujący 
przekroczenie założonego oporu 
przepływu, lub też sprawdzenie, 
czy parametry wody grzewczej 
zapewniają właściwą tempera-
turę powietrza nawiewnego.
Każdego, kto weźmie do ręki 
projekt wentylacji opracowany 
w USA, musi uderzyć ogromna 
liczba przepustnic przeciwpoża-
rowych, skutecznie szatkująca 
instalacje na liczne strefy pożaro-
we. Amerykanie są niezmiernie 
uczuleni na zabezpieczenia prze-
ciwpożarowe, chyba jeszcze od 
czasów pamiętnego, gigantycz-
nego pożaru w Chicago w XIX 
wieku. Także i u nas zaczynamy 
doceniać znaczenie przepustnic, 
ale przy bieżącej kontroli zwykle 
je pomijamy. Niesłusznie, gdyż 
zdarza się, że pręty ze stopu Wo-
oda urywają się samoistnie, a po 
kilku latach użytkowania koń-
cówka przewodu może skoro-
dować i przepustnica sterowana 
elektrycznie nie zadziała. A prze-
cież obowiązuje rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 21 kwiet-
nia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563). 

Według tego rozporządzenia 
w obiektach, w których odbywa 
się proces spalania paliwa stałe-
go, ciekłego lub gazowego, a na-
leży do nich zaliczyć np. kuchnie 
zakładów gastronomicznych, 
usuwa się zanieczyszczenia 
z przewodów wentylacyjnych 
przynajmniej raz w roku, jeżeli 
większa częstotliwość nie wyni-
ka z warunków użytkowych.
Ostatnio sprawa czystości prze-
wodów wentylacyjnych stała się 
modna. Sporo się na ten temat 
pisze, powstały specjalistyczne 
fi rmy oferujące czyszczenie insta-
lacji i wyposażanie jej w otwory 
rewizyjne. Ta druga oferta może 
budzić zdziwienie, bo przecież 
prawidłowo wykonana instalacja 
odpowiednią ilość wyczystek po-
winna posiadać „od urodzenia”, 
tym bardziej że obecnie obowią-
zuje norma PN-EN 12097:2007 
Wentylacja budynków – Sieć 
przewodów – Wymagania doty-
czące sieci przewodów ułatwia-
jących konserwację systemów 
przewodów.
Czyszczenie instalacji jest 
przedsięwzięciem kłopotli-
wym i stosunkowo kosztow-
nym, dlatego wszędzie tam, 
gdzie mamy do czynienia z in-
stalacjami „specjalnej troski”, 
w wymagających sterylnych 
warunków obiektach służby 
zdrowia lub w szczególnie 
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narażonych na zanieczyszcze-
nie instalacjach obsługujących 
gastronomię, należy odpowied-
nią czystość zapewnić w fazie 
projektowej.
W coraz częściej wykonywa-
nej w małych domach miesz-
kalnych i w poszczególnych 
mieszkaniach wentylacji na-
wiewno-wyciągowej, wyposa-
żonej w zwarte agregaty z re-
kuperatorem, zdarza się, że do 
instalacji podłączamy kuchen-
ny okap. Nie jest to rozwiąza-
nie zalecane, ponieważ trudny 
do oczyszczenia krzyżowy wy-
miennik ciepła szybko zarasta 
drobinami tłuszczu.
Lepiej wylot z okapu wyprowa-
dzić oddzielnie, a do instalacji 
podłączyć tylko kratkę wentyla-
cji ogólnej kuchni.
Na szczęście minęły już czasy, 
kiedy w małych instalacjach po-
wszechnie stosowano nawilżane 
olejem działkowe fi ltry siatko-
we lub napełnione pierścieniami 
Raschiga, a dla większych insta-
lowano olejowe fi ltry obrotowe 
typu A, wzorowane na radziec-
kich fi ltrach Sirocco, w których 
przy najmniejszych niedokładno-
ściach montażowych lub niedba-
łej eksploatacji zakleszczały się 
siatki, oblepiały grubą warstwą 
pyłu i fi ltr zamieniał się w po-
mnik niechlujstwa i ignorancji. 
W tych wszystkich urządzeniach 
porywany z powietrzem olej sta-
nowił doskonały podkład do osa-
dzania się w przewodach pyłu 
i rozwoju drobnoustrojów. 
Dzisiaj szczegółowe normy i wy-
tyczne dokładnie określają klasy 
fi ltrów przeznaczonych dla po-
szczególnych instalacji i prze-
strzeganie tych warunków w pro-
jektach wyeliminuje konieczność 
zbyt częstego czyszczenia.

Termin to rzecz święta

Podstawowe terminy kontroli 
i okresowych przeglądów urzą-
dzeń wchodzących w skład sys-
temów wentylacyjno-klimaty-

zacyjnych są zawarte 
w instrukcjach obsługi 
i w dokumentacji tech-
niczno-ruchowej. Z za-
sady ustala je produ-
cent urządzenia, a do 
obowiązków użytkow-
nika należy ścisłe prze-
strzeganie zakresu prac 
i terminów ich wykona-
nia, nie tylko w okresie 
gwarancyjnym. Są to 
wymogi powszechnie 
znane, skrupulatne ich 
realizowanie zapewnia 
stabilną i bezawaryjną 
pracę instalacji.
Tradycyjne pojęcie 
kontroli, którą można 
nazwać mechaniczną, 
rozszerzono w ostat-
nich dziesięcioleciach, 
kiedy weszliśmy w erę 
gospodarki energo-
oszczędnej. Polska 
Norma PN-EN 15239:
2007 Wentylacja bu-
dynków – Charaktery-
styka energetyczna bu-
dynków – Wytyczne dotyczące 
kontroli instalacji wentylacji oraz 
podobna norma PN-EN 15240:
2007, dotycząca klimatyzacji, 
ustalają zakres prac kontrolnych 
zapewniających energooszczędną 
pracę systemów wentylacyjno-kli-
matyzacyjnych. Kontrolę wszyst-
kich urządzeń i elementów insta-
lacji wentylacyjnych powinno się 
przeprowadzać co pięć lat, instala-
cji klimatyzacyjnych orientacyjnie 
co trzy lata. Terminy powyższe 
należy rozumieć jako maksymal-
ne, gdyż normy uzależniają także 
częstotliwość kontroli od rodzaju 
instalacji, wieku i podatności na 
zanieczyszczenia. I tak np. insta-
lacje klimatyzacyjne w szpita-
lach powinny być kontrolowane 
co rok.
Znacznie szerszego omówienia 
wymaga zagadnienie szeroko 
pojętej czystości instalacji. Cho-
ciaż od czasów Hermana Riet-
schla wiadomo było, że tylko 
czysta instalacja spełnia założo-

ne wymogi higieniczne, dopie-
ro w ostatnich latach zaczęto 
wprowadzać przepisy i normy 
określające dopuszczalny sto-
pień zanieczyszczenia przewo-
dów i urządzeń oraz częstotli-
wość kontroli.

Czystość instalacji – zagadnie-
nie wcale niebłahe 

Dotychczas zagadnienie czysto-
ści instalacji wentylacyjno-kli-
matyzacyjnych pod względem 
higienicznym jest w kraju praw-
nie uregulowane w obiektach 
służby zdrowia. Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 10 listo-
pada 2006 r. w sprawie wyma-
gań, jakim powinny odpowia-
dać pod względem fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz. 
1568) w § 50 ustala częstotli-
wość okresowego czyszczenia 
instalacji i urządzeń nie rzadziej 
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niż co 24 miesiące. Termin ten 
dla obiektów szpitalnych nie 
zgadza się z terminami zaleca-
nymi w przytoczonej wcześniej 
normie PN-EN 15240:2007. Jaki 
więc termin wybrać dla budyn-
ków szpitalnych? Oczywiście 
ten normatywny, czyli co rok. 
Także ten czasokres obowiązuje 
w zakładach gastronomicznych, 
zgodnie z podanym wyżej roz-
porządzeniem w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej.
Przed przedstawieniem podsta-
wowych danych, określających 
światowe trendy dotyczące czy-
stości interesujących nas insta-
lacji, należy odpowiedzieć na 
pytanie: skąd się te zanieczysz-
czenia biorą?
Lista źródeł zanieczyszczeń 
instalacji wentylacyjno-klima-
tyzacyjnej zbyt długa nie jest, 
a do podstawowych czynników 
zaliczamy pozostałości po pro-
dukcji poszczególnych elemen-
tów systemu oraz ich montażu, 
zanieczyszczenia dostarczane 
z powietrzem zewnętrznym, 
z powietrzem recyrkulacyjnym, 
a także zanieczyszczenia po-
wstające w samym systemie. Te 
ostatnie to zanieczyszczenia bio-
logiczne, wzrastające na skutek 
namnażania się bakterii i grzy-
bów. Ilość mikroorganizmów 
jest bogata, łącznie z osławiony-

mi bakteriami Coli i Legionelli.
Ogólna recepta zapewniająca czy-
stość instalacji jest zwarta i prosta: 
staranny montaż, fi ltracja powie-
trza zewnętrznego odpowiada-
jąca klasie instalacji, dla instalacji 
obsługujących pomieszczenia 
o specjalnych wymogach rezygna-
cja z recyrkulacji, unikanie w sys-
temie martwych przestrzeni i sta-
ła praca instalacji. To zakamarki 
urządzeń i przewodów bez prze-
pływu powietrza, a także  długo-
trwałe postoje sprzyjają tworzeniu 
się biofi lmów, gdzie różne rodzaje 
mikroorganizmów, wzajemnie się 
wspierając, uzyskują doskonałe 
warunki nie tylko do przetrwa-
nia, ale i rozwoju.
Stopień zanieczyszczeń najlepiej 
pokazują badania przeprowa-
dzane w różnych krajach, m.in. 
w Danii i Finlandii (dr inż. A. 
Charkowska, Przyczyny i źródła 
zanieczyszczeń instalacji wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych, „Rynek 
Instalacyjny” nr 3/2009).
I tak, gęstość pyłu na dolnej ścian-
ce przewodów wentylacyjnych 
wynosiła od 1,1 do 50,9 g/m2, przy 
czym średnia gęstość w przewo-
dzie wywiewnym była 2,7 razy 
większa niż w nawiewnym. Jest to 
dobitne potwierdzenie przyczyn 
wzrostu zanieczyszczeń przy sto-
sowaniu recyrkulacji.
Ilość jednostek tworzących ko-
lonie, w skrócie jtk, wynosiła 
dla grzybów 70–6200 jtk/g pyłu, 
a dla bakterii nawet 490–35 900 
jtk/g pyłu.

Graniczne wartości 
zanieczyszczeń – czyli 
kiedy instalacje należy 
czyścić?

W krajach rozwiniętych liczba 
instalacji wentylacyjno-klimaty-
zacyjnych rośnie w sposób lawi-
nowy, jednak jakość powietrza 
wentylacyjnego nie zawsze za 
tym gwałtownym rozwojem na-
dąża. Zanieczyszczona instalacja 
nie tylko pogarsza komfort użyt-
kowania, ale obniża sprawność 

energetyczną urządzeń i wzmaga 
zagrożenie pożarowe. Są to wy-
starczające przyczyny do poważ-
nego zajęcia się zagadnieniem 
czystości instalacji oraz ustalenia 
odpowiednich kryteriów określa-
jących poziom zanieczyszczeń.
Projekt europejskiej normy prEN 
15780:2008 (E) dzieli instalacje na 
trzy klasy: podstawową, średnią 
i zaawansowaną. Pierwsza obej-
muje pomieszczenia o okresowej 
obecności ludzi, takich jak maga-
zyny; druga budynki mieszkal-
ne, szkoły, hotele, teatry, szpitale; 
natomiast do klasy zaawansowa-
nej zalicza się obiekty przemysłu 
farmaceutycznego, spożywcze-
go, laboratoria, a także obiekty 
szpitalne o zaostrzonych wyma-
ganiach higienicznych, do któ-
rych należą sale operacyjne czy 
oddziały intensywnej opieki.
W zależności od klasy insta-
lacji ustalono minimalną czę-
stotliwość kontroli wynoszącą 
przykładowo w klasie średniej 
i zaawansowanej: dla central 
i fi ltrów raz w roku, dla nawil-
żaczy dwa razy do roku. Kontro-
luje się ilość osadzonego pyłu, 
biorąc pod uwagę jego gęstość 
powierzchniową lub grubość 
warstwy oraz ilość kolonii bakte-
rii i grzybów zawartych w pyle.
Dopuszczalna gęstość osadzo-
nego pyłu wynosi dla klasy 
średniej 1,5 g/m2, dla klasy 
zaawansowanej 0,75 g/m2. 
Wartość określająca koniecz-
ność czyszczenia: odpowiednio 
3,0 g/m2 i więcej oraz 1,5 g/m2. 
Dla klasy podstawowej granicz-
nych wartości nie ustalono.
Jeszcze przed podjęciem prac 
nad Normą Europejską prEN 
15780:2008 (E) w wielu kra-
jach obwiązywały normy lo-
kalne określające dopuszczalne 
zanieczyszczenie przewodów 
przed i po czyszczeniu. W Wiel-
kiej Brytanii dopuszczalne war-
tości wynosiły dla przewodów 
nawiewnych i recyrkulacyjnych 
1 g/m2, dla wywiewnych 6 g/m2. 
Dla nawiewu i recyrkulacji ©
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łagodniejsze normy obowiązują 
w Finlandii – 2 g/m2, natomiast 
bardziej restrykcyjne we Fran-
cji, bo tylko 0,4 g/m2. Dla wy-
wiewu odpowiednio 5 i 6 g/m2. 
Dopuszczalne zanieczyszczenie 
przewodów po czyszczeniu 
w Wielkiej Brytanii  i we Francji 
wynosi 0,1 g/m2.
Należy zaznaczyć, że wszystkie 
podane wyżej wartości, zarów-
no dla norm lokalnych, jak i pro-
jektowanej Normy Europejskiej, 
odnoszą się do jednej i tej samej 
metody pomiaru, a mianowicie 
grawimetrycznej metody podciś-
nieniowej z fi ltrem membrano-
wym. Jest to metoda zalecana, 
najbardziej popularna, dająca 
powtarzalne wyniki. Wszystkie 
pozostałe metody, np. pomiar 
grubości warstwy czy pomiar za 
pomocą wycierania tkaniną, dają 
wyniki znacznie różniące się od 
metody podciśnieniowej.
Normy krajowe lub ich projekty 
także znacznie się różnią w oce-

nie dopuszczalnej ilości drob-
noustrojów znajdujących się 
w próbkach osadzonego w insta-
lacji pyłu. Propozycja amerykań-
skiego Mechanical Hygiene In-
dustries (MHI) dopuszcza liczbę 
grzybów pleśniowych mniejszą 
od 15 000 jtk/g, natomiast bak-
terii – poniżej 30 000 jtk/g.
Niemiecka norma VDI 6022 nie-
stety nie jest wprost porównywal-
na z wytycznymi MHI, ponieważ 
odnosi się do mililitrów, ograni-
czając ogólną liczbę bakterii do 
1000 jtk/ml. Dla bakterii z rodza-
ju Legionelli wartość powyższa 
wynosi zaledwie 1 jtk/ml.
Mówiąc o czystości instalacji 
wentylacyjnych, specjalną uwa-
gę należy poświęcić systemom 
wyciągowym w branży gastro-
nomicznej, szczególnie w kuch-
niach. W tym przypadku zanie-
czyszczenia nie tylko obniżają 
efektywność działania instalacji 
i zwiększają zużycie energii, ale 
stanowią zagrożenie pożarowe. 

Przytoczone już zostały wymogi 
zawarte w rozporządzeniu kra-
jowym, teraz kilka zdań o pro-
pozycjach zagranicznych.
Instalacja wymaga czyszczenia, 
kiedy średnia wartość grubości 
warstwy osadu mierzona we-
dług testu WFTT (West Film 
Thickness Test), potocznie zwa-
nego testem grzebieniowym, 
wynosi 200 i więcej mikrome-
trów. Drugim kryterium okre-
ślającym konieczność czyszcze-
nia jest przekroczenie chociażby 
w jednym pomiarze grubości 
500 mikrometrów.
Brytyjskie wytyczne zawar-
te w Heating and Ventilating 
Contractors Association – UK 
2008 uzależniają częstotliwość 
czyszczenia od intensywności 
użytkowania kuchni. W obiek-
tach rzadko wykorzystywanych 
(2–6 h/dobę) instalację wyciągo-
wą należy czyścić co 12 miesię-
cy, przy użytkowaniu średnim 
(6–12 h/dobę) co 6 miesięcy, 

REKLAMA



DODATEK SPECJALNY IB

46
klimatyzacja i wentylacja z funkcją chłodzenia

natomiast przy pracy intensyw-
nej, od 12 do 16 h/dobę, proces 
czyszczenia trzeba przeprowa-
dzać co 3 miesiące.
Na czystość instalacji znaczny 
wpływ ma także staranność 
montażu i jakość użytych ma-
teriałów. Na przykład według 
wytycznych obowiązujących 
w Finlandii ilość pozostałego 
smaru na powierzchni świeżo 
zamontowanego przewodu nie 
może przekraczać 10 g/m2.
Istotne znaczenie ma również ja-
kość użytych materiałów izola-
cyjnych i tłumiących, a także ich 
zanieczyszczenie drobnoustro-
jami. Wytyczne Environmental 
Health & Safety proponują czte-
ry klasy liczby kolonii grzybów 
pleśniowych w tych materia-
łach: od 10 000 jtk/g dla stężeń 
niskich do ponad 1 000 000 jtk/g 
dla stężeń dużych.

Metody czyszczenia

Podstawowy podział dzieli me-
tody czyszczenia na dwie grupy: 
suchą i mokrą.
W metodzie suchej, prostszej 
i tańszej, posługujemy się 
szczotkami ręcznymi, szczot-
kami napędzanymi mechanicz-
nie, stosujemy sprężone powie-
trze lub podciśnienie. Metodę 
suchą zwykle wykorzystuje się 
do czyszczenia przewodów na-
wiewnych i mniej zanieczysz-
czonych przewodów wyciągo-
wych.
W czyszczeniu metodą mokrą 
stosuje się parę, środki chemicz-
ne lub dezynfekujące. 
Szeroko rozwinięte wytycz-
ne odnoszące się do sposobów 
i procesu czyszczenia zawie-
ra projekt Normy Europejskiej 
prEN 15780:2008.

HAŁAS I ZANIECZYSZCZENIA W WENTYLACJI POMIESZCZEŃ
Krzysztof Kaiser, Andrzej Wolski
Wyd. 1, str. 253, oprawa twarda, Wydawnictwo Masta, Gdańsk 2011.  

Na książkę składają się dwie niezależne części. Część pierwsza poświęcona jest problematyce 
hałasu w wentylacji pomieszczeń, sposobom analizy hałasu i jego uciążliwości. Część druga 
dotyczy zagadnień oddziaływania wentylacji na czystość powietrza wewnątrz pomieszczeń, 
prezentując jednocześnie podstawowe parametry wentylacji związane ze skutecznością usu-
wania z niego zanieczyszczeń; w tej części poruszono także problemy zanieczyszczeń promie-
niotwórczych i zapachowych.
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Podsumowanie

Sprawną i czystą instalację wen-
tylacyjno-klimatyzacyjną oraz 
uporanie się z wszelkimi proble-
mami, jakie w czasie eksploatacji 
mogą się pojawić, zapewni su-
mienne przestrzeganie wymie-
nionych w artykule norm i roz-
porządzeń. 
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Zastosowanie stalowych przewodów oddymiających Zastosowanie stalowych przewodów oddymiających 
wraz z kompensatorami gwarancją lepszego wraz z kompensatorami gwarancją lepszego 
działania systemu oddymianiadziałania systemu oddymiania
Systemy oddymiające mają za zada-
nie wytworzenie nad podłogą war-
stwy wolnej od dymu. Przepływ 
dymu spowodowany przez wenty-
latory zmniejsza się w miarę wzro-
stu temperatury dymu, dlatego tak 
ważna jest odporność ogniowa oraz 
szczelność kanałów oddymiających. 
Należy również pamiętać o pro-
blemie wydłużeń kanałów stalo-
wych w warunkach pożaru – brak 
kompensacji powstałych wydłużeń 
może skutkować utratą szczelności 
instalacji, a w konsekwencji jej nie-
właściwą pracą. 

Przewody i kształtki 

oddymiające

Klimat Pro wprowadził do swojej 
oferty system poziomych przewo-
dów i kształtek oddymiających 
typu kZO, obsługujących jedną 
strefę pożarową. Oferowane pro-
dukty zapewniają spełnienie wa-
runków szczelności ogniowej oraz 
dymoszczelności. Wykonane są 
z blachy ocynkowanej i nie wyma-
gają stosowania dodatkowej izolacji 
lub obudów przeciwpożarowych. 
Przewody oraz kształtki oddymiają-
ce mogą być wykorzystane w insta-
lacjach typu mieszanego, spełniają-
cych jednocześnie funkcje wentylacji 
ogólnej i oddymiającej. 
Mogą stanowić samodzielną insta-
lację lub mogą być łączone z in-
stalacją zbiorczą wielostrefową. 
Przewodami tymi może być odpro-
wadzany dym o temperaturze do 
600°C. Zestaw może być stosowany 
do wykonywania instalacji o zakre-
sie ciśnień roboczych: podciśnienia 
–1500 Pa, nadciśnienia – do 500 Pa. 

Pojedynczy element ma maksy-
malne wymiary 1250 x 1000 mm 
w przekroju poprzecznym oraz 
1500 mm długości. W przypadku 
konieczności zastosowania więk-
szych przekrojów tworzone są mo-
duły składające się z kilku pojedyn-
czych elementów. 
Ze względu na stosunkowo ni-
ską wagę, instalacja oddymiania 
nie obciąża konstrukcji budynku 
w takim stopniu, jak ma to miejsce 
w przypadku innych rozwiązań. 
Dzięki zmniejszeniu zużycia ma-
teriałów obniża się koszt wykona-
nia przewodów oddymiających, co 
pozwala obniżyć koszt inwestycji 
przy zachowaniu wymagań ochro-
ny przeciwpożarowej. Oznacza 
to, iż elementy oferowane przez 
Klimat Pro są znacznie tańszą al-
ternatywą niż dostępne na ryn-
ku konkurencyjne rozwiązania. 
Dodatkowo są łatwe w montażu, 
ponieważ ich instalacja odbywa 
się bardzo podobnie do instalacji 
tradycyjnych systemów wentyla-
cji, przy zastosowaniu podobnych 
materiałów montażowych, narzę-
dzi i sprzętu. 
Jednostrefowe przewody oddymia-
jące oferowane przez Klimat Pro 
spełniają kryteria klasy odporności 
ogniowej E600 120 (ho) S 1500single. 
Przewody i kształtki oddymiające 
mają Aprobatę Techniczną AT-15-
8714/2011 wydaną przez Instytut 
Techniki Budowlanej.

Zastosowanie 

kompensatorów

W trakcie pożaru pod wpływem 
wysokiej temperatury przewody 
oddymiające ulegają wydłużeniu. 
Wielkość tego wydłużenia zależy 
od różnicy temperatur i długości 
przewodu, np. przy temperaturze 
600°C długość odcinka prostego 
10 m ulegnie wydłużeniu o ok. 
70 mm. Takie wydłużenie może 
spowodować szereg bardzo nega-
tywnych konsekwencji: 
  uszkodzenia połączeń kana-
łów,
  deformację i załamanie się in-

stalacji,

  utratę szczelności instalacji,
  wyrywanie podpór, a w rezul-

tacie deformację kanałów.

Takie zdarzenia wpływają nega-
tywnie na pracę całego układu od-
dymiania, co może mieć tragiczne 
konsekwencje. Rozwiązaniem pro-
blemu wydłużenia kanałów jest za-
stosowanie kompensatorów, które 
są w stanie przejąć wydłużenia 
przewodów nawet do 85 mm na 
każde 10 m instalacji. Kompensa-
tory gwarantują 
stabilną pracę 
całego syste-
mu przewodów 
i kształtek od-
d y m i a j ą c y c h 
przez 120 mi-
nut, co jest opty-
malnym czasem 
potrzebnym na 
ewakuację. 
Zas tosowanie 
przewodów od-
dymiających Kli-
mat Pro daje szereg korzyści, wśród 
których najważniejsze jest spełnienie 
norm przeciwpożarowych, zaleceń 
Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
wymogów Ministra Infrastruktury. 
Eliminacja zewnętrznych materiałów 
ogniochronnych wpływa pozytywnie 
na koszt inwestycji oraz wagę instala-
cji (waga elementu to ok. 9,0 kg/m2). 
Przede wszystkim jednak przewody 
oddymiające Klimat Pro montowa-
ne są wraz z kompensatorami, które 
gwarantują przejęcie wydłużeń kana-
łów oraz stabilność elementów oddy-
miających. 

Klimat Solec Sp. z o.o.
ul. Nadborna 2a

86-050 Solec Kujawski
tel.: +48 52 515 40 50
fax: +48 52 387 50 85
info@klimat-pro.pl
www.klimat-pro.pl 
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Wentylacja Wentylacja 
z funkcją chłodzeniaz funkcją chłodzenia
Aby system wentylacyjny był energooszczędny, należy 
wykorzystywać naturalne zjawiska fizyczne, niewyma-

gające dostarczania energii zewnętrznej: odzysk ener-
gii (ciepła/chłodu), chłodzenie adiabatyczne z odparo-

wania wody, naturalne przewietrzanie (free-cooling).
dr inż. Maciej Danielak
Kampmann  Polska Sp. z o.o.

Wciąż rosnące ceny surowców 
energetycznych oraz coraz bar-
dziej wymagająca polityka ener-
getyczna zmuszają inwestorów 
oraz użytkowników do szuka-
nia oszczędności eksploatacyj-
nych. Sytuacja ta korzystna jest 
dla rozwiązań energooszczęd-
nych, które mimo zwiększo-
nych nakładów inwestycyjnych 
charakteryzują się często bar-
dzo krótkimi okresami amorty-
zacyjnymi. 
Technika budowlana oferuje 
nam w odpowiedzi na te oczeki-
wania materiały o coraz lepszych 
współczynnikach izolacyjności 
i szczelności. W efekcie nowo 
powstałe oraz remontowane 
mieszkania, domy czy budynki 
są bardzo szczelne, a wentylacja 
naturalna nie spełnia wymagań 
higienicznych.
Coraz szczelniejsze budynki 
wyposażane są w wentylację 
mechaniczną o różnych projek-
towych rozwiązaniach.
Aby uzyskać i utrzymać warun-
ki komfortu wewnętrznego, na-
leży stale wymieniać powietrze 
w pomieszczeniach użytkowa-
nych. W trakcie wentylowania 
spełniane są dwie podstawowe 
funkcje: higieniczna i kalorycz-
na. Parametry mające wpływ na 
pracę systemu wentylacyjnego 
są różne, do podstawowych za-
liczają się:
  za wysokie stężenie CO2,

 Rys. 1 Ι  Systemy wentylacyjne (rys. autora)Rys 1 Ι Systemy wentylacyjne (rys autora)

Systemy wentylacyjne 

Wentylacja naturalna 

Wentylacja okienna 

Infiltracja 

Wentylacja szczelinowa 

Wentylacja kominowa 

Wentylacja hybrydowa 

Wentylacja wyporowa 

Wentylacja mieszająca  

Wentylacja źródłowa  

Lokalna wentylacja 
mieszająca  

Centralna Rozproszona 

Nawiewna 

Wywiewna 

nawiewno-wywiewna 

Wentylacja mechaniczna 
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  zła odczuwalna jakość po-
wietrza („zły” zapach),
  emisja zanieczyszczeń ak-

tywnych zapachowo przez 
materiały budowlane,
  za wysoka lub za niska wil-

gotność powietrza,
  za wysoka lub za niska tem-

peratura powietrza w po-
mieszczeniu.

Wybór systemu 
wentylacyjnego

W zależności od tego, jakie wy-
magania stawiane są dla syste-
mu wentylacyjnego oraz jaka 
jest sytuacja architektoniczna, 
wybierany jest rodzaj systemu 
oraz jego funkcje.
Ogólna klasyfi kacja systemów 
wentylacyjnych zestawiona zo-
stała na rys. 1.
Dodatkowo systemy wentyla-
cyjne dzielą się na centralne i de-
centralne (rozproszone).
W starym budownictwie stosowa-
na wentylacja naturalna w pełni 
spełniała stawiane jej wymagania. 
W nowo budowanych pomiesz-
czeniach używane materiały są 
na tyle szczelne, że konieczne jest 
stosowanie mechanicznych syste-
mów wentylacyjnych. Wentylacja 
mechaniczna zasadniczo dzieli się 
pod względem trzech kryteriów:
  usytuowania wentylatora (jed-

no centralne lub więcej roz-
proszonych –  decentralnych);
  rodzaju doprowadzenia i usu-

wania powietrza (systemy 
wywiewne, nawiewne oraz 
nawiewno-wywiewne); 
  korzystania z energii w usu-

wanym powietrzu (instalacje 
z odzyskiem ciepła oraz bez 
rekuperacji).

Wymiarowanie stru-
mienia wentylacyjnego

Wybór ilości powietrza nawiewa-
nego (świeżego) wynika z zadań, 
jakie system wentylacyjny ma speł-
nić. Wymagania higieniczne, jakie 
należy spełnić, są wymaganiami 

priorytetowymi, oznacza to, że 
strumień powietrza przypadający 
na każdego użytkownika zgod-
nie z normą PN-83/B-03430 jest 
wartością minimalną. Często jed-
nak strumień ten osiąga wyższe 
wartości wynikające z potrzeby 
usunięcia większych ilości dwu-
tlenku węgla, zapachu czy też 
instalacja wentylacyjna wymiaro-
wana jest również dla potrzeb ka-
lorycznych pomieszczenia (grza-
nie, chłodzenie).
Orientacyjnie można przyjąć, że 
w pomieszczeniach mieszkal-
nych w ciągu godziny powin-
na następować przynajmniej 
półkrotna wymiana powietrza 
n = 0,5 1/h.

Centralny system 
wentylacyjny

Centralny system wentylacyjny 
to rozwiązanie nawiewno-wy-
wiewne, w którym powietrze 
nawiewane, jak również usuwa-
ne, jest za pomocą wentylatorów 
umieszczonych w centrali (cen-
tralce) wentylacyjnej. Dystrybucja 

 Rys. 2 Ι  Centralny system wentylacyjny w domku jednorodzinnym Rys 2 Ι Centralny system wentylacyjny w domku jednorodzinnym

Powietrze 
zewnętrzne

Powietrze usuwane

Powietrze nawiewane

Powietrze wywiewane

REKLAMA
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stać w niektórych przypadkach, 
gdy zyski od nasłonecznienia 
powodują przegrzanie pomiesz-
czenia. Odzysk ciepła jest wów-
czas niepożądany, a wymiennik 
ciepła należy obejść. Chłodzenie 
powietrzem zewnętrznym okre-
ślane jest mianem natural-cooling 
lub free-cooling. Kolejnym na-
turalnym procesem, jaki można 
wykorzystać w pracy centrali 
wentylacyjnej, jest odparowanie 
wody w celu schłodzenia powie-
trza nawiewanego (chłodzenie 
adiabatyczne). Wszystkie te pro-
cesy realizować można w jed-
nym centralnym urządzeniu, 
a tryby przełączane są automa-
tycznie w zależności od rejestro-
wanych temperatur zadanych 
i rzeczywistych.

Wentylacja pomiesz-
czeń świeżym powie-
trzem z pośrednim 
adiabatycznym 
chłodzeniem

W centrali nawiewno-wywiew-
nej z rekuperatorem i obejściem 

realizować można kilka zadań 
– stanów pracy. Gdy centralę 
wyposaży się dodatkowo w źró-
dło chłodu, jej praca i przydat-
ność staje się całoroczna.
W przykładowej centrali (fot.) 
zaproponowano technologię do 
klimatyzacji pomieszczeń z wy-
korzystaniem tylko świeżego 
powietrza zewnętrznego, które 
jest chłodzone w przeponowym 
wymienniku ciepła w wyniku 
odparowania wody. Dzięki tej 
technologii można wyelimino-
wać większość wad stosowa-
nych dotychczas klasycznych 
klimatyzatorów freonowych, 
w których powietrze wentyla-
cyjne jest ochładzane i osuszane 
w powierzchniowych chłodni-
cach powietrza z bezpośrednim 
odparowaniem syntetycznego 
czynnika chłodniczego.
System wykorzystuje naturalną 
zasadę chłodzenia przez odpa-
rowanie – proces odbywa się 
w centralce wentylacyjnej z czę-
ściową klimatyzacją w dwóch 
oddzielnych strumieniach po-
wietrza:
  w pierwotnym strumieniu 

powietrza bez podnoszenia 
jego wilgotności,

  w strumieniu powietrza pro-
cesowego z odparowaniem 
wody na hydrofi lowej war-
stwie płytek aluminiowych.

Wilgotność bezwzględna po-
wietrza w pomieszczeniu pozo-
staje podczas tego procesu nie-
zmieniona, co jest bardzo istotną 
zaletą w porównaniu z komo-
rami zraszania (w komorach 

 Rys. 3 Ι  Chłodzenie przez odparowanie – natura wzoremRys 3 Ι Chłodzenie przez odparowanie natura wzorem

powietrza w budynku odbywa 
się kanałami wentylacyjnymi. 
Układ, wymiarowanie tych ka-
nałów podlega dokładnemu obli-
czeniu i projektowaniu. Powietrze 
nawiewane jest do pomieszczeń 
o podwyższonych wymaganiach 
higienicznych, np. sypialni, a usu-
wane jest z pomieszczeń, gdzie 
bezpośrednio należy usuwać 
zanieczyszczenia, np. łazienka 
czy kuchnia. Dlatego też część 
pomieszczeń utrzymywana jest 
w lekkim nadciśnieniu, a część 
w podciśnieniu.

Ekologiczne systemy wentyla-
cyjne to takie, które realizują 
możliwie wszystkie tryby pracy 
przy jak najmniejszym zużyciu 
energii pierwotnej.
Zasadniczo wykorzystać moż-
na energię zawartą w powietrzu 
usuwanym. Odzysk ciepła lub 
chłodu realizuje się w rekupera-
torze. Chłód powietrza zewnętrz-
nego również można wykorzy-

Ekologiczne systemy 
wentylacyjne

Fot. Ι  Centrala wentylacyjna z rekuperacją, obejściem oraz chłodzeniem adiabatycznym Fot Ι Centrala wentylacyjna z rekuperacją obejjściem oraz chłodzeniem adiabatycznymjśc
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tych nawilżane i schładzane 
jest bezpośrednio powietrze 
nawiewane). Podczas proce-
su odparowania zewnętrzna 
hydrofi lowa powłoka płytek 
aluminiowych spryskiwana 
jest cyklicznie kroplami wody. 
Parowanie następuje dzięki ru-
chowi powietrza wzdłuż nawil-
żonej powłoki zewnętrznej. Po-
wstające zimno odparowania 
chłodzi płytki, a tym samym 
powietrze przepływające po 
wewnętrznej stronie. Chłodne 
powietrze płynie do pomiesz-
czenia. Powietrze procesowe 
odprowadzane jest z urządze-
nia na zewnątrz. W idealnych 
warunkach możliwe jest obni-
żenie temperatury nawiewane-
go powietrza nawet o 14oC. Po-
tencjał schłodzenia powietrza 
procesowego jest dużo większy 
niż w przypadku chłodzenia 
adiabatycznego powietrza wy-
wiewanego. Powietrze proceso-
we ma takie same początkowo 
parametry termodynamiczne 
jak powietrze zewnętrzne, czy-
li jego wilgotność jest mniejsza 
(zazwyczaj) niż powietrza wy-
wiewanego, ponieważ w po-

mieszczeniach wentylowanych 
mamy do czynienia z zyskiem 
wilgotności od ludzi oraz np. 
gotowania.

Podsumowanie

Każde pomieszczenie, które jest 
użytkowane przez ludzi, należy 
wentylować. Wynika to z pod-
stawowych zadań kształtowania 
klimatu wewnętrznego i wy-
magań higienicznych. Wypeł-
nianie wymagań higienicznych 
można powiązać z kształtowa-
niem komfortu termicznego. 
Oprócz wentylatorów należy 
wówczas system wentylacyj-
ny wyposażyć w odpowiednie 
komponenty do obróbki termo-
dynamicznej powietrza. Aby 
system był energooszczędny, 
należy wykorzystywać natu-
ralne zjawiska fi zyczne, niewy-
magające dostarczania energii 
zewnętrznej: 
  odzysk energii (ciepła/chło-

du),
  chłodzenie adiabatyczne 

z odparowania wody,
  naturalne przewietrzanie 

– free-cooling.

Stosowanie technologicznie 
zaawansowanych urządzeń 
wiąże się z większymi kosz-
tami inwestycyjnymi. Branża 
energetyczna jest jednak bran-
żą o stałych i wysokich kosz-
tach eksploatacyjnych. Prosta 
analiza ekonomiczna wykazuje 
więc najczęściej, że inwesty-
cja w systemy energooszczęd-
ne szybko się zwraca dzięki 
zmniejszeniu kosztów eksplo-
atacyjnych, a czas amortyzacji 
jest mniejszy niż pięć lat.
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COOLSTREAM 

Naturalny system chłodzenia i wentylacji, wykorzystujący 
zjawisko chłodzenia adiabatycznego. Urządzenie zasy-
sa gorące powietrze z otoczenia, które poprzez przepływ 
przez nawilżony wkład ulega ochłodzeniu. W miejscach, 
w których temperatury wynoszą powyżej 30˚C, zasysane 
powietrze można schłodzić o 10 K lub więcej. 
CoolStream można stosować przez cały rok, zapewniając 
dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Natomiast z funk-
cji chłodzenia korzysta się tylko wówczas, gdy wymagają 
tego warunki zewnętrzne. Gorące powietrze znajdujące się 
wewnątrz budynku pod dachem usuwane jest za pomocą 
otworów wywiewnych lub wentylatorów. 

System wyróżnia 
niski koszt eksplo-
atacji i konserwa-
cji, przy średnim 
zużyciu ok. 1 kW 
energii i 50 l wody 
na 10 000 m3/h 
dostarczonego po-
wietrza. 
Szczególnie spraw-
dza się w przemy-
śle tworzyw sztucz-
nych, metalowym, spożywczym, magazynach, centrach 
handlowych i wystawienniczych.
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