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Odzysk energii – ciepła i chłodu 
w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych 

Powietrze odpowiedniej jakości w zamkniętych pomiesz-
czeniach jest bardzo istotne dla zdrowia oraz dobrego 
samopoczucia ludzi w nich przebywających. Przeciętny 
człowiek wdycha i wydycha codziennie ok. 20 000 litrów 
powietrza, a do dobrego samopoczucia potrzebuje 
ponad 30 m3 świeżego powietrza.

dr inż. Maciej Danielak
kierownik działu sprzedaży 
Kampmann Polska Sp. z o.o.

Instalacje wentylacyjne i klimatyza-
cyjne do swojego funkcjonowania 
potrzebują energii elektrycznej. Sys-
temy z odzyskiem ciepła umożliwiają 
znaczne obniżenie zapotrzebowania na 
ciepło budynku (strefy). O opłacalności 
zastosowania odzysku ciepła decyduje 
rachunek ekonomiczny.

W nowych centralnych systemach 
wentylacyjnych odzysk ciepła jest 
rzeczą oczywistą. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami w instalacjach 
o wydatku nominalnym 2000 m3/h 
i więcej stosowanie urządzeń do od-
zysku ciepła jest obowiązkiem [1]. 

Według rozporządzenia MI [1] recyr-
kulacja to dopuszczalna forma odzy-
sku ciepła. Jest to jednak zapis for-
malny, gdyż recyrkulacja powietrza 
nie jest odzyskiem ciepła, lecz formą 
transportu energii. Stosowanie recyr-
kulacji sprzyja oszczędności energii 
przez dostosowanie (zmniejszanie) 
ilości powietrza świeżego w stosunku 
do całkowitego strumienia powietrza 
wymaganego przez kryteria grzewcze 
czy chłodnicze. Jest też najprostszym 
rozwiązaniem optymalizującym pra-
cę systemu wentylacyjno-klimatyza-
cyjnego.
Free-cooling jest również formą 
oszczędności energii na cele chłodni-
cze, ale nie jest odzyskiem ciepła.

Metody odzysku ciepła

Przy budowie nowej instalacji wenty-
lacyjnej bądź przebudowie istniejącej 
głównym czynnikiem decydującym 
o wyborze systemu odzysku ciepła jest 
sytuacja montażowa i dostępność miej-
sca. W procesach odzysku ciepła można 
wyróżnić rekuperację i regenerację.

Rekuperacja to proces wymiany cie-
pła przebiegający przy braku kontaktu 
powietrza nawiewanego i usuwanego 
z tą samą powierzchnią wymiennika. 
Wymiana ciepła zachodzi przez prze-
ponę pośredniczącą. Do rekuperatorów 
można zaliczyć:
●  wymienniki płytowe,
●  wymienniki rurowe,
●  urządzenia z czynnikiem pośredni-

czącym:
    –  systemy wodne, glikolowe, olejowe,
    –  rurki ciepła,
    –  sprężarkowe pompy ciepła z bezpo-

średnim odparowaniem.

Regeneracja jest procesem wymiany 
ciepła, w którym strumienie powietrza 
nawiewanego i wywiewanego naprze-
miennie omywają tę samą powierzch-
nię wymiennika. Takie rozwiązanie 
umożliwia nie tylko wymianę ciepła, 
ale również masy – odzysk wilgoci. 
Do wymienników regeneracyjnych 
można zaliczyć:
●  wymienniki obrotowe,
●  złoża akumulacyjne.

Recyrkulacja jest transportem cie-
pła nazywana czasem formą odzysku 
energii cieplnej lub chłodniczej. Pole-
ga na ogrzaniu/ochłodzeniu powietrza 
nawiewanego przez zawrócenie części 
powietrza wywiewanego i zmieszaniu 
go z powietrzem nawiewanym w ko-
morze mieszania. Przy stosowaniu 
recyrkulacji należy zachować pewien 
minimalny udział powietrza świeże-
go wynikający ze względów higie-
nicznych. Proces ten warto stosować 
w obiektach wielkokubaturowych, 
gdzie nawiewany strumień powietrza 
wentylacyjnego jest większy od stru-
mienia powietrza wynikającego z wy-
magań higienicznych. 

Free-cooling to proces (system) wyko-
rzystania darmowych pokładów chłodu 
zawartych w powietrzu zewnętrznym 
w chłodnych porach roku do schło-
dzenia powietrza wewnątrz budynku. 
W praktyce wykorzystanie naturalnego 
chłodzenia powietrza może odbywać 
się w sposób pośredni i bezpośredni.

Główne metody odzysku ciepła i energii 
w systemach wentylacyjno-klimatyza-
cyjnych przedstawiono w tabeli.

Główne korzyści wynikające ze stoso-
wania odzysku ciepła/chłodu to:
●  zmniejszenie zapotrzebowania na 

ciepło i chłód, co w konsekwencji 
pozwala na zastosowanie mniejszych 
urządzeń źródłowych;

Wstęp
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Nazwa
Wymiana 

masy 
(wilgoci)

Nawiew i wywiew 
muszą być pro-
wadzone blisko 

siebie

Wskaźnik efek-
tywności odzysku 

ciepła [%]
Budowa schematyczna

Odzysk ciepła

płytowy 
wymiennik 
krzyżowy

nie 
(zależy 

od szczelności)
tak 45–65

systemy 
z czynnikiem 

pośredniczący
nie nie 40–70

rurka ciepła nie tak 35–70

rotacyjny 
wymiennik 

ciepła
tak tak 65–80

pompa 
ciepła nie nie 65–80

Oszczędność energii

klapa 
mieszająca tak tak –

free-cooling nie nie –

 Tab.  Ι  Metody odzysku ciepła i energii w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych
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●  zmniejszenie kosztów eksploatacyj-
nych związanych z bilansem zysków 
i strat energii budynku.

Poprawienie parametrów energetycz-
nych budynku skutkuje polepszeniem 
zarówno współczynników koszto-
wych inwestycji, jak i jej eksploatacji. 
W przypadku gdy odzysk ciepła reali-
zowany jest w sektorze przemysłowym 
i technologicznym, oszczędność energii 
zwiększa konkurencyjność przedsię-
biorstwa na wolnym rynku.

Do oceny rekuperatorów używa się 
wskaźnika efektywności temperatu-
rowej odzysku ciepła ET, nazywanego 
także stopniem wykorzystania różnicy 
temperatur:

2111

2122

tt
ttET −

−
=

gdzie:
t11 – temperatura powietrza usuwanego, 
[K]
t21 – temperatura powietrza zewnętrz-
nego, [K]
t22 – temperatura powietrza nawiewa-
nego, [K]

Temperaturową efektywność odzysku cie-
pła powszechnie nazywa się sprawnością 
temperaturową lub termiczną. Ogólnie 
określa ona stosunek ilości energii, jaką 
uzyskuje się na wyjściu jakiegoś systemu, 
do energii dostarczanej do niego. W przy-
padku zmian entalpii powietrza w regene-
ratorze, czyli wymiany masy (wilgoci), 
powyższe równanie jest niepełne i uzu-
pełnione być powinno o wskaźnik efek-
tywności odzysku wilgoci EW:
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gdzie:
X11 – wilgotność bezwzględna powie-
trza usuwanego, [kg/kg]
X21 – wilgotność bezwzględna powie-
trza zewnętrznego, [kg/kg]
X22 – wilgotność bezwzględna powie-
trza nawiewanego, [kg/kg]

Kolejną wielkością charakteryzującą 
układy odzysku ciepła jest współczyn-

nik tzw. efektywności odzysku ciepła 
(energii) EO. Jest to stosunek energii 
odzyskanej do energii, jaką należałoby 
dostarczyć w celu ogrzania powietrza 
wentylacyjnego. Wyrażając moc ciepl-
ną zawartą w strumieniu powietrza 
przez iloczyn strumienia masy powie-
trza i jego entalpii, efektywność odzy-
sku energii samego wymiennika można 
opisać zależnością:
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gdzie:
i1 – entalpia powietrza usuwanego, 
[kJ/kg]
i3 – entalpia powietrza zewnętrznego, 
[kJ/kg]
i4 – entalpia powietrza nawiewanego, 
[kJ/kg]
m⋅ 12 – strumień masy powietrza wywie-
wanego, [kg/s]
m⋅ 34 – strumień masy powietrza nawie-
wanego, [kg/s]

Wymagania stawiane in-

stalacjom wentylacyjnym 

z odzyskiem ciepła

Przed rozpoczęciem modernizacji lub 
adaptacji systemu wentylacyjnego nale-
ży sprawdzić, czy spełnia on następują-
ce wymagania:
●  współczynnik odzysku ciepła na po-

ziomie co najmniej 80%,
●  niskie zużycie energii elektrycznej, 

poniżej 0,45 W/(m3/h),
●  odpowiednia szczelność budynku 

– współczynnik krotności wymian 
powietrza n50 < 0,61h-1,

●  strumień świeżego powietrza na oso-
bę na poziomie 40 m3 (zgodnie z wy-
maganiami przepisów),

●  niski poziom hałasu (zgodnie z wy-
maganiami przepisów).

Opłacalność stosowania 

odzysku ciepła

Stosowanie odzysku ciepła pozwala 
zmniejszyć wielkość instalacji, a także 
zredukować koszty eksploatacyjne. Jak 
każda inwestycja jej stosowanie kosz-
tuje i jej celowość należy przeanalizo-
wać rachunkiem amortyzacyjnym. Czas 

zwrotu nie powinien przekroczyć 10 lat. 
Na tyle szacuje się obecnie żywotność 
i aktualność systemów energetycznych.

Okres zwrotu kapitału (BEP – break 
even point) wyznacza się przez podzie-
lenie nakładu inwestycyjnego przez 
oszczędność eksploatacyjną.

Nie każda inwestycja powodująca zmniej-
szenie zużycia energii jest opłacalna. Dla 
dużych systemów należy określić, jaki 
wskaźnik efektywności odzysku ciepła 
skutkuje najniższymi kosztami eksploata-
cyjnymi. Szczególnie ważny jest aspekt 
czasu pracy systemu, który powinien być 
często uwzględniany. 
Efektywność ekonomiczna stosowania 
odzysku ciepła w układach wentylacyj-
nych zależna jest między innymi od:
●  wartości początkowej inwestycji,
●  przewidywanego poziomu odzysku 

energii w kolejnych latach eksploata-
cji układu,

●  zużycia energii niezbędnej do jego 
pracy,

●  ceny energii.

W niektórych sytuacjach przy wystąpie-
niu niekorzystnej relacji między prze-
widywanymi kosztami inwestycyjny-
mi a rynkową ceną energii negatywny 
wynik rachunku efektywności ekono-
micznej może spowodować odrzuce-
nie realizacji analizowanej inwestycji. 
Promowanie oszczędności energii pier-
wotnej i ochrony środowiska mieści się 
w strategii polityki państwa, dlatego też 
istnieją mechanizmy fi nansowe wspo-
magające inwestorów w stosowaniu 
metod ograniczających zużycie energii 
pierwotnej.

Stosowanie odzysku ciepła w układach 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych po-
zwala zaoszczędzić część energii tra-
conej na cele higieniczne. W zależności 
od udziału wentylacyjnych strat ciepła 
w całkowitym zapotrzebowaniu budyn-
ku na ciepło (chłód) wzrasta lub maleje 
priorytet stosowania rekuperacji.
Budynki wielorodzinne i jednorodzin-
ne różnią się udziałem strat ciepła 
przez wentylacje w całkowitych stra-
tach energii budynku, co zostało przed-
stawione na rys. 1.

Efektywność odzysku energii
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 Rys. 1    Straty ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych (rys. autor)Rys. 1  Straty ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych (rys. autor)

 Rys. 2    Udział strat ciepła przez wentylację w całkowitych stratach energii budynku  [2]Rys. 2 Udział strat ciepła przez wentylację w całkowitych stratach energii budynku  [2]

W zależności od rodzaju budynku, a ra-
czej stosunku powierzchni do kubatury 
(A/V) udział strat ciepła przez wentyla-
cję w całkowitym zapotrzebowaniu na 
ciepło jest różny, a przebieg tego udzia-
łu przedstawia wykres na rys. 2.

Zalety stosowania 

wentylacji mechanicznej 

z odzyskiem ciepła 

●  Lepsza jakość środowiska wewnętrz-
nego – zużyte powietrze w budynku 
jest nieustannie wymieniane na świe-
że. Powietrze zewnętrzne jest fi ltro-
wane, a insekty, pyły, pyłki nie prze-
dostają się do środka budynku.

●  Niższe koszty ogrzewania – ener-
gia z usuwanego powietrza prze-

kazywana jest przez wymiennik 
ciepła w 80% do powietrza świeże-
go (nawiewanego) bez wzajemne-
go kontaktu obu strumieni. Skutek 
– oszczędność kosztów ogrzewania 
od 30 do 50%.

●  Opłacalne i ekonomiczne rozwią-
zanie systemowe – dzięki redukcji 
zapotrzebowania na ciepło możliwe 
jest zainstalowanie instalacji ogrze-
wania o mniejszej mocy. Sprawia to, 
że zastosowanie pompy ciepła sta-
je się opłacalne. Instalacja gazowa 
oraz komin mogą być pominięte przy 
instalacji z pompą ciepła.

●  Niski poziom hałasu w pomieszcze-
niach – przy wentylacji mechanicz-
nej okna pozostają zamknięte, mimo 
to w pomieszczeniach jest świeże 

powietrze, a hałas zewnętrzny nie 
przenika do pomieszczeń.

●  Automatyczny system sterowania 
– kontrolę nad niezbędną ilością po-
wietrza wentylacyjnego przejmuje 
system sterowania instalacją wentyla-
cji mechanicznej. 

●  Usuwanie zapachów i zanieczysz-
czeń – zapachy z kuchni, toalet, 
wilgoć z łazienki, dym papieroso-
wy usuwane są na bieżąco na ze-
wnątrz.

●  Brak wilgoci i przykrych konse-
kwencji – zawartość wilgoci w po-
wietrzu (w wyniku gotowania czy 
kąpieli) nie zwiększa się, gdyż jest 
bezpośrednio usuwana. Przykre 
skutki związane z jej nadmiarem, 
np. grzyby, pleśnie, zapachy, są eli-
minowane.

●  Chłodzenie wentylacją – w letnie 
ciepłe dni możliwe jest chłodzenie 
wentylacją z pomocą wymienników 
gruntowych, wykorzystując grunt 
jako zasobnik chłodu.

Stosowanie układów odzysku cie-
pła i chłodu to nie tylko wymagania 
prawa, ale i wybór ekonomiczny. 
Jak każda inwestycja powinna zostać 
przeanalizowana ekonomicznie pod 
względem opłacalności stosowania. 
Układy odzysku ciepła pozwalają 
na zmniejszenie zapotrzebowania na 
ciepło/chłód budynku, mają również 
wpływ na wzrost zapotrzebowania in-
stalacji na energię elektryczną (dodat-
kowe opory, urządzenia elektryczne 
etc.), dlatego każdorazową inwestycję 
musi poprzedzać techniczno-ekono-
miczna analiza. 

1.  Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z późn. zm.).

2.  F. D. Heidt, Bewertung der Energie-
effi zienz verschiedener Maßnahmen 
für Gebäude mit sehr geringem Ener-
giebedarf, Universitat Siegen.  

Podsumowanie
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Złożoność systemu wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej sprawia, że dokonując 
oceny ekonomicznej przyjętego rozwiązania, 

należy uwzględnić nie tylko procentową sprawność 
odzysku ciepła wymiennika, ale również zużycie ener-
gii wszystkich elementów składowych systemu wraz 
z późniejszymi kosztami eksploatacyjnymi. Oceniając 

system z punktu widzenia jedynie 
zapotrzebowania na ciepło bu-
dynku (wartość energii końcowej), 
wynik energetyczny systemu z od-
zyskiem ciepła jest bardzo korzyst-
ny. Jednak uwzględniając zużycie 
energii elektrycznej potrzebnej 
do napędu urządzeń i wstępnego 
podgrzania powietrza (wskaźnik 

Co należy uwzględnić w rachunku ekonomicznym przy wyborze systemu 
wentylacji z odzyskiem ciepła? 
 Wypowiedź eksperta

energii pierwotnej), wynik może się okazać gorszy niż 
w przypadku mniej złożonych systemów wentylacji.
Projektując system nawiewno-wywiewny, należy 
oszacować dodatkowo koszty działania w zakłada-
nym czasie eksploatacji instalacji. Taka analiza powin-
na uwzględniać prognozowane przeglądy, naprawy 
lub wymianę elementów. 
Warto pamiętać, by ocenę ekonomiczną pracy instala-
cji prowadzić również w kolejnych rocznych okresach 
funkcjonowania. Ten swoisty monitoring ekonomicz-
ny pozwoli na podjęcie decyzji o potrzebie wymiany 
urządzeń na odpowiednio wczesnym etapie.
Nowoczesne projektowanie i późniejsze zarządzanie 
nawet najmniejszą instalacją wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła powinno się opierać nie tylko 
na ocenie jakościowej powietrza czy ilościowej, pod 
kątem spełnienia wymagań prawnych, ale również, 
a może przede wszystkim, na ekonomicznej ocenie 
kosztów pełnego cyklu życia.Marcin Gasiński

Aereco Wentylacja Sp. z o.o.

Podłogówka na chłody i na upały

Zalety ogrzewania podłogowego sprawiają, że stało się ono niemal standardem 
wykańczania domów. Użytkownicy cenią przede wszystkim komfort, wydajność 
i oszczędność energii, jakie zapewnia podłogówka. Jednak istnieje również moż-
liwość chłodzenia wnętrz przy wykorzystaniu instalacji ogrzewania podłogowe-
go. Niska temperatura wody zasilającej instalację stwarza szerokie możliwości 
wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła. 
Dolne źródło pompy ciepła w postaci kolektora poziomego lub sond pionowych 
jest umieszczone pod ziemią, gdzie temperatura gruntu jest niemal stała przez 
cały rok i oscyluje wokół 10°C. W zimie temperatura gruntu jest więc wyższa niż 
powietrza, a latem – niższa. Odwrócenie działania pompy ciepła w sezonie let-
nim tak, że zamiast ogrzewać czynnik w instalacji, będzie go ochładzać, pozwala 
na otrzymanie źródła chłodu.
Instalacja podłogowa wykorzystywana do ogrzewania nie wymaga dodatkowej 
modyfi kacji. Od razu jest przystosowana zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia. Zastosowanie regulatorów TempCo z dodatkowym 
modułem do chłodzenia TempCo Cool umożliwia, ręczne lub automatyczne, przełączanie trybu pracy pomiędzy ogrzewaniem i chłodze-
niem. Regulatory pozwalają również na monitorowanie wilgotności powietrza i wyłączenie chłodzenia w sytuacji przekroczenia wartości 
granicznej, zabezpieczając przed wykropleniem się pary wodnej na powierzchni podłogi.
Zalety wykorzystania niskotemperaturowych systemów grzewczych, zasilanych pompą ciepła zimą do ogrzewania, a latem do chłodze-
nia, to m.in. brak generacji dodatkowych kosztów, brak potrzeby inwestycji w oddzielny obieg klimatyzacji, a także eliminacja ryzyka 
rozprzestrzeniania się szkodliwych grzybów czy bakterii.

Źródło: www.purmo.pl

krótko

Podłogowe chłodzenie PURMO 
(fot. materiały fi rmy Rettig Heating Sp. z o.o.)
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MULTI V IV – światowy lider systemów VRF
MULTI V IV oferuje najwyższą na świecie wydajność 
energetyczną. Przełomowe rozwiązania technologiczne 
LG czynią go absolutnie innowacyjnym na rynku.  Jarosław Jóźwiak

dyrektor Działu Klimatyzacji, LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Wymagaj więcej

Światowy kryzys energetyczny staje się 
poważnym problemem. Wzrasta tenden-
cja do redukcji zużycia surowców ener-
getycznych, m.in. w międzynarodowych 
regulacjach propagujących wdrażanie 
wydajniejszych technologii i zwraca-
nie większej uwagi na kwestie energo-
oszczędności nabywanych produktów.
Skutkiem wzrostu świadomości konsu-
mentów oraz wprowadzania bardziej ry-
gorystycznych przepisów energetycznych 
jest bardzo wysoki wzrost zainteresowa-
nia kompletnymi rozwiązaniami ogrze-
wania, wentylacji i klimatyzacji (systemy 
HVAC), które dzięki najnowszym techno-
logiom oferują urządzenia o znakomitej 
wydajności i wysokiej efektywności. 
W LG dostrzegliśmy, że nawet nowo-
czesne technologie stosowane w obecnie 
dostępnych na rynku systemach VRF 
powodują straty energii. Wychodząc 
naprzeciw temu problemowi, opraco-
waliśmy i wdrożyliśmy innowacyjne 
rozwiązania ograniczające straty energii 
do minimum. Wyższa wydajność energe-
tyczna (w porównaniu z innymi systema-
mi klimatyzacji) systemów MULTI V IV 
LG jest efektem badań i testów wykony-
wanych w ośrodkach badawczo-rozwo-
jowych oraz laboratoriach zapewniania 
jakości LG na całym świecie.

MULTI V IV: niespotykana 

wydajność pracy przy 

niepełnym obciążeniu

Sprawność konkurencyjnych systemów 
VRF bardzo często uzależniona jest od 
ograniczeń technologicznych sprężarki. 
Dlatego, pracując nad MULTI V IV, fi r-
ma LG skupiła się na wyeliminowaniu 
wszelkich aspektów pracy sprężarki 
ograniczających jej wydajność. W efek-
cie wynaleziono i wdrożono technolo-
gię HiPORTM (technologia zarządzania 
olejem), która zmniejsza straty energii 

LG Electronics Polska Sp. z o.o. 
02-675 Warszawa 

ul. Wołoska 22
www.lg.com.pl 

ar t yku ł  sponsorowany

dzięki bezpośredniemu przekazywa-
niu oleju do sprężarki, a nie do rur 
czynnika chłodniczego. Zmiany kon-
strukcyjne pozwoliły także na zwięk-
szenie zakresu prędkości sprężarki do 
niespotykanej dotąd na rynku warto-
ści 15~150 Hz. Tylko ww. innowacje 
zwiększyły współczynnik wydajności 
w trybie chłodzenia o 6,7%, a w trybie 
grzania o 5,4%. 
Innowacyjnym rozwiązaniem jest tak-
że konstrukcja wymiennika ciepła 
z technologią zmiennych przepływów. 
W konwencjonalnym wymienniku 
mamy do czynienia z ustalonym z góry 
kierunkiem i ilością przepływów nie-
zależnie od trybu pracy i temperatury. 
Wymiennik ciepła LG zastosowany 
w MULTI V IV optymalizuje zarówno 
ilość przepływów, jak i ich kierunki 
w zależności od aktualnego zapotrzebo-
wania na chłodzenie/grzanie, co w efek-
cie zwiększa wydajność energetyczną 
urządzenia aż o 15% przez eliminację 
strat energii, a pracę całego sytemu czy-
ni stabilniejszą.
W konwencjonalnych rozwiązaniach  
sprężarka zaopatrzona zostaje w stałą 
ilość czynnika chłodniczego niezależnie 
od jej obciążenia, co ogranicza opty-
malną wydajność poszczególnych try-
bów pracy. Nowatorska technologia LG 
w postaci aktywnej kontroli czynnika 
chłodniczego pozwala na automatyczne 
sprawdzanie poziomu czynnika i do-
stosowywanie go do aktualnego trybu 
pracy, co z kolei zwiększa efektywność 
sprężarki o kolejne 3%.
Kolejną przełomową technologią za-
stosowaną w MULTI V IV jest inteli-
gentna kontrola oleju. Konwencjonalne 
systemy HVAC wymagają okresowego 
(co osiem godzin) odzyskiwania oleju 
ze względu na brak możliwości kontroli 
jego poziomu w sprężarce. Wiąże się to 
z przestojami w pracy w trybie grzania. 

W rozwiązaniu LG poziom oleju 
w sprężarce jest precyzyjnie kontro-
lowany w czasie rzeczywistym przez 
czujnik poziomu oleju, dzięki czemu 
odzyskiwanie oleju uruchamiane jest 
tylko w razie realnej potrzeby.
Mając na uwadze, że urządzenia klimaty-
zacyjne działają 98% swojego czasu przy 
niepełnym obciążeniu (najczęściej w gra-
nicach 40–80% swojej maksymalnej wy-
dajności), fi rma LG dołożyła wszelkich 
starań, aby praca jednostek MULTI V IV 
przy niepełnym obciążeniu była maksy-
malnie efektywna energetycznie. Dzięki 
temu możemy odnotować imponujący 
wzrost wskaźnika efektywności energe-
tycznej (EER) aż o 30%.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat fi rma 
LG aż ośmiokrotnie zdobywała status 
światowego lidera sprzedaży klimatyza-
torów pokojowych. Ten ogromny sukces 
stał się dla nas impulsem w działaniach, 
które doprowadziły LG do osiągnięcia 
pozycji kluczowego gracza na całym 
rynku ogrzewania, klimatyzacji i wenty-
lacji. Zaowocowało to wprowadzanym 
właśnie najnowocześniejszym na świe-
cie systemem VRF – MULTI V IV, od 
którego użytkownik zgodnie z naszym 
hasłem rzeczywiście może wymagać 
więcej niż od innych tego typu systemów 
dostępnych na rynku.



DODATEK SPECJALNY IB

62
wentylacja i kl imatyzacja

Wymagania ogólne i podstawowe 
zasady projektowania wentylacji 
dla obiektów przemysłowych
Podczas pracy w zakładach produkcyjnych, w trakcie 
procesów technologicznych, do powietrza otaczają-
cego stanowisko pracy wydzielane są następujące 
zanieczyszczenia: cząstki stałe, gazy, pary i mgły oraz 
aerozole ciekłe. Problemem jest także emisja ciepła 
oraz pary wodnej. 

dr inż. Anna Charkowska
Politechnika Warszawska 
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa

Zanieczyszczenia powietrza mogą po-
wodować:
●  zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeń-

stwa ludzi, wynikające z ich właści-
wości drażniących, alergizujących, 
toksycznych, kancerogennych, radio-
aktywnych, palnych i wybuchowych, 
jak również odczucie dyskomfortu 
i złe samopoczucie;

●  wybuchy i pożary w wyniku prze-
kroczenia dopuszczalnych stężeń 
substancji łatwopalnych lub wybu-
chowych;

●  szybsze zużycie, uszkodzenia oraz 
awarie maszyn i urządzeń.

W obiektach przemysłowych koniecz-
ne jest zatem zapewnienie właściwych 
warunków pracy, obejmujących nie 

tylko odpowiednią dla danego wysiłku 
fi zycznego i pory roku temperaturę po-
wietrza, ale także utrzymanie stężenia 
zanieczyszczeń na bezpiecznym pozio-
mie, czyli niższym od jego najwyższej 
dopuszczalnej wartości (NDS).
Zastosowanie wentylacji przemysłowej 
pomaga w rozwiązaniu tych problemów. 
Jej podstawowym zadaniem jest usu-
nięcie lub rozcieńczanie zanieczyszczeń 
powstających w trakcie procesów tech-
nologicznych w sposób jak najbardziej 
efektywny i szybki oraz poprawa komfor-
tu przebywania pracowników przez po-
prawę jakości powietrza z dostarczeniem 
powietrza świeżego (czystego) na potrze-
by przebywających ludzi. Zanieczyszcze-
nia powinny być usuwane jak najbliżej 

miejsca emisji z zastosowaniem wentyla-
cji mechanicznej, gdyż stosując systemy 
wywiewnej wentylacji naturalnej, nie 
usunie się skutecznie szkodliwych i nie-
bezpiecznych dla ludzi zanieczyszczeń.

Rozwiązania wentylacji

Wentylację obiektów przemysłowych 
można zrealizować za pomocą syste-
mów kanałowych oraz autonomicznych 
urządzeń wentylacyjnych (takich jak: 
aparaty grzewczo-wentylacyjne, centra-
le bezkanałowe oraz dachowe rekupera-
tory bezkanałowe).
W obiektach przemysłowych mogą być 
stosowane następujące kanałowe insta-
lacje wentylacji mechanicznej:
●  wentylacja ogólna nawiewno-wy-

wiewna (wentylacja mieszająca lub 
wyporowa),

●   wentylacja strefowa nawiewno-wy-
wiewna (także z intensyfi kacją prze-
pływu dla danego fragmentu obsługi-
wanego obszaru),

●  wentylacja miejscowa wywiewna 
(odciągi miejscowe):

 –  instalacje centralne do obsługi od 
kilku do kilkunastu stanowisk, ma-
szyn lub urządzeń;

 –  urządzenia stanowiskowe do obsłu-
gi jednego lub kilku stanowisk (np. 
agregaty fi ltracyjno-wentylacyjne) 
przewoźne (niestacjonarne) lub 
stacjonarne. 

Fot. 1    Instalacja wentylacyjna z nawiewnikami wyporowymi DKCe z systemem VARIZON® fi rmy Swegon 
w fabryce SCA Hygiene w Oławie (fot. archiwum fi rmy Swegon)

Fot. 1  Instalacja wentylacyjna z nawiewnikami wyporowymi DKCe z systemem VARIZON® fi rmy Swegon
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Fot. 3    Instalacja wentylacyjna z nawiewnikami wyporowy-
mi DBCa z systemem VARIZON® fi rmy Swegon w hali 
produkcyjnej (fot. archiwum fi rmy Swegon)

Fot. 3  Instalacja wentylacyjna z nawiewnikami wyporowy-

Fot. 2    Urządzenie fi ltrowentylacyjne 
UFO 1-MN-S (fot. archiwum fi rmy 
KLIMAWENT S.A.)

Fot. 2 Urządzenie fi ltrowentylacyjne

Wentylacja strefowa stosowana jest 
w spawalniach, lakierniach, komorach 
śrutowania i piaskowania, strefach pa-
kowania i przesypywania, obszarach 
składowania substancji toksycznych 
i pylących, akumulatorowniach, ma-
szynowniach, kompresorowniach, 
i wszędzie tam, gdzie występuje nie-
kontrolowana emisja zanieczyszczeń 
w wybranym obszarze zakładu [4].
Wśród rozwiązań wentylacji wywiew-
nej miejscowej najbardziej efektyw-
ną metodą usuwania zanieczyszczeń 
z miejsca emisji jest hermetyzacja pro-
cesu technologicznego z jednoczesnym 
odsysaniem z obudów stanowisk pracy 
zanieczyszczonego powietrza. Jeśli ta-
kie rozwiązanie nie jest możliwe, zanie-
czyszczone powietrze odprowadza się 
przez otwory wywiewne w obudowach 
częściowych lub za pomocą odciągów 
miejscowych. Mają one za zadanie 
wychwycenie jak największej ilości za-
nieczyszczeń w miejscu ich powstania 
i niedopuszczenie do rozprzestrzeniania 
się ich w pomieszczeniu. Urządzenia 
wywiewnej wentylacji miejscowej wy-
posażone są w specjalistyczne zakoń-
czenia (elementy odsysające, takie jak 
ssawki i okapy) ułatwiające zasysanie 
niezbędnej ilości powietrza wraz z za-
nieczyszczeniami ze stanowisk pracy.
W celu uzyskania jeszcze lepszych wa-
runków dla pracowników, zarówno ze 
względu na ograniczenie zanieczyszcze-
nia, jak i zapewnienie wymiany powie-
trza w całym pomieszczeniu w wyniku 
dopływu świeżego powietrza, celowa 
jest współpraca wentylacji miejsco-
wej z mechaniczną wentylacją ogólną 
obiektu.
Poza wymianą powietrza i jego fi ltra-
cją, realizowanymi przez systemy wen-
tylacji, konieczne jest odpowiednie 
jego przygotowanie. Procesy uzdatnia-
nia powietrza (ogrzewanie, chłodzenie, 
nawilżanie, osuszanie) to już zadania 
wchodzące w zakres wentylacji wzbo-
gaconej o podstawowe przygotowanie 
powietrza oraz klimatyzacji. Wybór 
sposobu uzdatniania powietrza wyni-
ka z wymagań technologicznych oraz 
warunków komfortu cieplnego dla pra-
cowników.
Jeszcze jednym, niewymienionym 
wcześniej, rodzajem urządzeń wenty-

Wymiana powietrza

●  Konieczna jest wymiana powietrza 
wynikająca z potrzeb użytkowych 
i funkcji pomieszczeń, bilansu ciepła 
i wilgotności oraz zanieczyszczeń 
stałych i gazowych, zapewniająca 
nieprzekroczenie wartości NDS danej 
substancji [6].

●  W nieklimatyzowanych pomieszcze-
niach pracy niezależnie od wymiany 
powietrza powinna być zapewniona 
stała wymiana powietrza nie mniej-
sza niż półkrotna w ciągu godziny. Za 
stałą wymianę nie uważa się wymia-
ny uzyskiwanej wyłącznie na drodze 
wentylacji mechanicznej [6].

Wentylacja awaryjna

●  W pomieszczeniu zagrożonym wydzie-
laniem się lub przenikaniem z zewnątrz 
substancji szkodliwej dla zdrowia bądź 
substancji palnej, w ilościach mogą-
cych stworzyć zagrożenie wybuchem, 
należy stosować dodatkową, awaryjną 
wentylację wywiewną, uruchamianą od 
wewnątrz i z zewnątrz pomieszczenia 
oraz zapewniającą wymianę powietrza 
dostosowaną do jego przeznaczenia, 
zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie 
i higienie pracy [11].

Hermetyzacja procesów 

produkcyjnych

●  Urządzenia lub ich części, z których 
mogą się wydzielać szkodliwe gazy, 
pary lub pyły, powinny być zherme-
tyzowane. W razie niemożliwości 
zhermetyzowania urządzenia te po-
winny być wyposażone w miejscowe 
wyciągi [6].

Odciągi miejscowe

●  W pomieszczeniu, w którym proces 
technologiczny jest źródłem miej-
scowej emisji substancji szkodliwych 

lacyjnych stosowanych w zakładach 
produkcyjnych są kurtyny powietrzne, 
czyli „urządzenia wentylacji miejsco-
wej, wytwarzające płaski strumień po-
wietrza, oddzielający dwie przestrzenie 
o różnych temperaturach” [7]. Monto-
wane są tuż nad bramami wjazdowymi 
do budynku lub pionowo z boku bramy. 
Mogą też oddzielać strefy w obszarze 
produkcji o różnych wymaganiach.

Wymagania prawne

Poniżej przedstawiono zamieszczone 
w rozporządzeniach informacje i wy-
magania dotyczące projektowania wen-
tylacji w obiektach przemysłowych.
Najwyższe dopuszczalne 

stężenie (NDS)

●  NDS – wartość średnia ważona stę-
żenia, którego oddziaływanie na 
pracownika w ciągu 8-godzinnego 
dobowego i przeciętnego tygodnio-
wego wymiaru czasu pracy przez 
okres jego aktywności zawodowej 
nie powinno spowodować ujemnych 
zmian w jego stanie zdrowia oraz 
w stanie zdrowia jego przyszłych 
pokoleń [13]. Wykaz NDS znajduje 
się w rozporządzeniu [13] i jego póź-
niejszych nowelizacjach. Natomiast 
szkodliwe czynniki biologiczne zo-
stały zamieszczone w rozporządze-
niu [14], a szkodliwe czynniki che-
miczne – w rozporządzeniu [15].
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o niedopuszczalnym stężeniu lub 
uciążliwym zapachu, należy stosować 
odciągi miejscowe współpracujące 
z wentylacją ogólną, umożliwiające 
spełnienie w strefi e pracy wymagań 
jakości środowiska wewnętrznego 
określonych w przepisach o bezpie-
czeństwie i higienie pracy [11].

Temperatura powietrza 

wewnętrznego i nawiewanego

●  W pomieszczeniach pracy należy za-
pewnić temperaturę odpowiednią do 
rodzaju wykonywanej pracy (metod 
pracy i wysiłku fi zycznego niezbęd-
nego do jej wykonania) nie niższą niż 
14ºC, chyba że względy technologicz-
ne na to nie pozwalają; w obiektach 
produkcyjnych, w których wykony-
wana jest lekka praca fi zyczna, i w po-
mieszczeniach biurowych temperatura 
nie powinna być niższa niż 18ºC [6].

●  Maksymalna temperatura powietrza 
nawiewanego nie powinna przekra-
czać 70ºC przy nawiewie powietrza 
na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m 
od poziomu podłogi i 45ºC – w pozo-
stałych przypadkach [6].

Kierunek przepływu powietrza

●  Strumień powietrza pochodzący 
z urządzeń wentylacyjnych nie powi-
nien być kierowany bezpośrednio na 
stanowisko pracy [6].

●  Wentylacja nie powinna powodować 
przeciągów, wyziębienia lub przegrza-
nia pomieszczeń pracy (wymaganie 
nie dotyczy wentylacji awaryjnej) [6].

Oczyszczanie powietrza 

zewnętrznego

●  Powietrze doprowadzane do pomiesz-
czeń pracy z zewnątrz za pomocą 
wentylacji nawiewnej powinno być 
oczyszczone z pyłów i substancji 
szkodliwych dla zdrowia [6].

Oczyszczanie powietrza 

usuwanego

●  Jeżeli w powietrzu wywiewanym z po-
mieszczenia występują niedopuszczal-
ne rodzaje i stężenia substancji zanie-
czyszczających powietrze zewnętrzne, 
powinno być ono oczyszczone przed 
wprowadzeniem do atmosfery [11].

Rozdzielanie instalacji

●  W instalacjach wentylacji i klimatyzacji 
przewody z pomieszczenia zagrożonego 
wybuchem nie mogą łączyć się z prze-
wodami z innych pomieszczeń [11].

Wentylacja podczas przerw 

w pracy

●  W pomieszczeniach w budynkach 
użyteczności publicznej i produkcyj-
nych, których przeznaczenie wiąże 
się z ich okresowym użytkowaniem, 
w przypadku występowania źródeł 
zanieczyszczeń szkodliwych dla zdro-
wia lub źródeł pary wodnej należy za-
pewnić stałą, co najmniej półkrotną, 
wymianę powietrza w okresie przerw 
w ich wykorzystywaniu, przyjmując 
do obliczania wentylowanej kubatury 
nominalną wysokość pomieszczeń, 
lecz nie większą niż 4 m, lub zapew-
nić okresową wymianę powietrza 
sterowaną poziomem stężenia zanie-
czyszczeń [11].

Odzyskiwanie ciepła

●  W instalacjach wentylacji mechanicz-
nej ogólnej nawiewno-wywiewnej 
lub klimatyzacji komfortowej o wy-
dajności 2000 m3/h i więcej należy 
stosować urządzenia do odzyskiwa-
nia ciepła z powietrza wywiewanego 
o skuteczności co najmniej 50% lub 
recyrkulację, gdy jest to dopuszczal-
ne. W przypadku wentylacji technolo-
gicznej zastosowanie odzysku ciepła 
powinno wynikać z uwarunkowań 
technologicznych i rachunku ekono-
micznego [12].

●  Przy stosowaniu recyrkulacji ilość po-
wietrza świeżego (zewnętrznego) nie 
powinna być mniejsza od ilości wy-
nikającej z wymagań higienicznych 
[12] i nie może być mniejsza niż 10% 
ogólnej ilości wymienianego powie-
trza [6], [12].

●  W powietrzu wprowadzanym do po-
mieszczeń pracy przy stosowaniu 
recyrkulacji zanieczyszczenie czyn-
nikami szkodliwymi nie powinno 
przekraczać poziomu, przy którym 
suma stosunków stężeń poszczegól-
nych substancji do odpowiadających 
im wartości najwyższych dopuszczal-
nych stężeń przekracza 0,3 [6].

●  Recyrkulacja powietrza nie powinna 
być stosowana w pomieszczeniach 
pracy, w których występuje nara-
żenie na mikroorganizmy chorobo-
twórcze, emitowane są substancje 
szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe 
zapachy lub znajdują się substancje 
trujące, cuchnące albo możliwe jest 

nagłe zwiększenie stężenia szko-
dliwych substancji, a także w prze-
strzeniach zagrożonych wybuchem 
[6], [12].

W rozporządzeniach, dotyczących 
konkretnych zakładów produkcyjnych 
i produkcji określonych wyrobów, za-
pisane zostały następujące wymagane 
krotności wymian powietrza w nor-
malnych warunkach produkcyjnych:
●  Produkcja wyrobów włókienniczych 

[10]: w pomieszczeniach, w których 
wydziela się para wodna podczas go-
towania, prania, bielenia, niezależnie 
od odciągów miejscowych należy 
zastosować 6-krotną wymianę powie-
trza w ciągu godziny.

●  Wykonywanie prac z użyciem cyjan-
ków do obróbki cieplnej metali, ich 
roztworów i mieszanin [9]: mecha-
niczna wentylacja powinna zapew-
niać co najmniej 10-krotną wymianę 
powietrza w ciągu godziny.

●  Pomieszczenia, w których są wykony-
wane prace z zastosowaniem rtęci lub 
jej związków [8], powinny być wy-
posażone w wentylację mechaniczną 
o nawiewie górnym i odsysaniu dol-
nym z co najmniej 6-krotną wymianą 
powietrza w ciągu godziny.

Obliczenie strumienia 

powietrza wentylacyjnego

Mimo zapisania w wymienionych roz-
porządzeniach krotności wymian po-
wietrza dla konkretnych pomieszczeń 
produkcyjnych generalnie w wenty-
lacji przemysłowej niezalecane jest 
określanie ilości powietrza wenty-
lacyjnego za pomocą metod uprosz-
czonych. Uważa się, że niedokładne 
obliczenie ilości powietrza (szczegól-
nie niedowymiarowanie) może stać 
się przyczyną zaistnienia warunków 
do powstawania wybuchów, poża-
rów i utraty zdrowia lub życia pra-
cujących tam ludzi [16]. Wydajność 
wentylacji (strumień powietrza wen-
tylacyjnego) należy zatem określać 
z zastosowaniem dokładnych metod 
obliczeniowych związanych z rodza-
jem zanieczyszczenia (ciepło, wilgoć, 
pyły, gazy), które najbardziej obciąża 
powietrze w danym pomieszczeniu.
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Zależności matematyczne służące do 
obliczenia strumienia objętości powie-
trza wentylacyjnego:
–  na podstawie zysków ciepła [5]:

 

( )nup ttc
Q

V
−⋅⋅

⋅ ⋅
=
ρ

max6,3

gdzie:
V
⋅
 – wymagany strumień objętości po-

wietrza wentylacyjnego, m3/h
Qmax – największa sumaryczna wartość 
całkowitych zysków ciepła, W
ρ – gęstość powietrza, kg/m3 (zwykle 
przyjmuje się 1,2 kg/m3)
cp– ciepło właściwe powietrza, kJ/kgΚ 
(zwykle l,005 kJ/kgΚ)
tn – temperatura powietrza nawiewa-
nego, K
tu – temperatura powietrza usuwanego 
z pomieszczenia, K

Temperaturę powietrza usuwanego okre-
śla się w zależności od sposobu wenty-
lacji pomieszczenia. Inaczej postępuje 
się w przypadku wentylacji mieszającej, 
a inaczej – wyporowej. Metodykę jej 
określania zamieszczono w [5].
W przypadku wentylacji wyporowej 
sposób określenia temperatury po-
wietrza usuwanego podawany jest 
w katalogach producentów nawiew-
ników wyporowych. Temperatura ta 
jest na ogół o 3–7 K wyższa od tem-
peratury w strefi e przebywania ludzi.

–  ze względu na zyski wilgoci [5]:

( )nu xx
W

V
−⋅

⋅
=
ρ

max

 
gdzie:
Wmax – maksymalny strumień pary wod-
nej wydzielanej do pomieszczenia, g/h
xu – zawartość pary wodnej w powietrzu 
usuwanym, g/kg
xn – zawartość pary wodnej w powietrzu 
nawiewanym, g/kg
ρ – gęstość powietrza, kg/m3

–  ze względów na emisję zanieczysz-
czeń – wzór [5]:
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gdzie:
Emax – emisja danego zanieczyszczenia 
do pomieszczenia, g/h
Cdop – dopuszczalne stężenie danego za-
nieczyszczenia w powietrzu wewnętrz-
nym, g/m3

Fot. 5    Instalacja wentylacyjna z nawiewnikami dalekiego zasięgu CKDa fi rmy Swegon 
w fabryce HUTCHINSON w Łodzi (fot. archiwum fi rmy Swegon)

Fot. 5  Instalacja wentylacyjna z nawiewnikami dalekiego zasięgu CKDa fi rmy Swegon j y yj g ęg
w fabryce HUTCHINSON w Łodzi (fot archiwum firmy Swegon)

Fot. 4    Układ fi ltrowentylacji z wykorzystaniem urządzeń 
KLIMAWENT (fot. Sandra Jasińska, archiwum fi rmy 
KLIMAWENT S.A.) 

Fot. 4   Układ fi ltrowentylacji z wykorzystaniem urządzeń y j y y ą
KLIMAWENT (fot. Sandra Jasińska, archiwum firmy

Cnaw – stężenie danego zanieczyszczenia 
w powietrzu nawiewanym, g/m3

φ – współczynnik nierównomierności 
wydzielania się zanieczyszczeń i ich 
rozprzestrzeniania się w pomieszczeniu 
(φ = 1,1–1,4)
Podczas obliczania strumienia powie-
trza wentylacyjnego ze względu na emi-
sję zanieczyszczeń, zależnie od efektów 
działania związków, stosuje się następu-
jącą zasadę w przypadku [2]:
●  Zanieczyszczeń powodujących podobne 

objawy oraz o działaniu synergicznym 
(występuje gdy oba związki oddzia-
łują na siebie w taki sposób, że łączny 
efekt ich działania jest większy od sumy 
efektów dla związków o działaniu su-
mującym) – określa się sumę ilości po-
wietrza wentylacyjnego obliczoną dla 
każdego zanieczyszczenia oddzielnie; 
dotyczy to m.in. par rozpuszczalników 
(benzenu, alkoholi, estrów kwasu octo-
wego), gazów drażniących, tlenków 
azotu z tlenkiem węgla.

●  Zanieczyszczeń o niezależnym oddzia-
ływaniu na organizm człowieka – okre-
śla się maksymalną wartość spośród ob-
liczonych strumieni objętości powietrza 
dla poszczególnych zanieczyszczeń.

Wybór systemu wentylacji

Przystępując do wyboru systemu wen-
tylacji przemysłowej, przede wszystkim 
należy dokładnie zapoznać się z techno-
logią produkcji. Szczegółowa znajomość 
procesów technologicznych, rozmiesz-
czenie źródeł powstawania zanieczysz-
czeń, ich rodzaj i ilość oraz sposób ich 
rozprzestrzeniania, miejsca, w których 
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występują najwyższe stężenia, stanowią 
podstawę do podjęcia decyzji dotyczącej 
rozwiązania wentylacji oraz lokalizacji 
odciągów miejscowych, a także nawiew-
ników i wywiewników wentylacji ogólnej.

Wentylacja kanałowa

Jako rozwiązania wentylacji kanałowej 
stosowane są: wentylacja mieszająca 
i wentylacja wyporowa.

Wentylacja mieszająca

W systemach wentylacji mieszającej 
do nawiewu powietrza stosuje się na-
wiewniki dalekiego zasięgu (dysze, 
anemostaty, nawiewniki wirowe) oraz 
nawiewniki w postaci przewodów.

Przewody nawiewne

Na przykładzie rozwiązania propono-
wanego przez [3] można zauważyć, że 
są to specjalne przewody wentylacyj-
ne wyposażone w dysze nawiewające 
powietrze, nazywane też przewodami 
równomiernego wydatku.
Dysze nawiewne mogą znajdować się 
w górnej części przewodu, w dolnej lub 
po obu jego bokach. Takie rozwiązanie 
pozwala na uzyskanie bardziej równo-
miernego nawiewu powietrza wentyla-
cyjnego na większych powierzchniach 
niż przy zastosowaniu standardowych 
elementów wentylacji. Jednocześnie 
wprowadzenie do pomieszczenia du-
żej ilości małych strumieni powietrza 
wywołuje znaczną indukcję powietrza 
z pomieszczenia, a w konsekwencji 

wprawienie w ruch dużych mas po-
wietrza. Podczas chłodzenia występu-
je znaczny efekt chłodniczy, ale bez 
przeciągów, przy jednoczesnym wy-
korzystaniu mniejszego strumienia po-
wietrza nawiewanego niż w przypadku 
konwencjonalnych systemów nawiewu. 
Omawiane nawiewniki podłączone są 
do doprowadzającego powietrze prze-
wodu nawiewnego w różnej konfi gu-
racji – zależnie od zapotrzebowania na 
powietrze wentylacyjne oraz lokalizacji 
stanowisk pracy.
Poza obiektami produkcyjnymi propo-
nuje się ich stosowanie także w biu-
rach, klasach szkolnych, dużych halach 
sklepowych.
Wśród zalet tego systemu wymienia się 
uzyskanie [3]:
●  efektywnej wentylacji w każdym 

miejscu pomieszczenia,
●  wyrównanie wartości temperatury 

w strefi e przebywania ludzi,
●  kontroli nad przepływem powietrza 

i rozkładem temperatury,
●  odczuwalnego efektu chłodzenia przy 

zastosowaniu małej ilości powietrza,
●  niskich prędkości powietrza w strefi e 

przebywania ludzi.

Anemostaty

Anemostaty o dużym zasięgu (na przy-
kład anemostat produkowany przez 
[17] charakteryzuje się pionowym za-
sięgiem roboczym do 15 m) mogą być 
montowane jako sufi towe lub ścienne, 
czyli powietrze może być nawiewane 
w płaszczyźnie pionowej lub poziomej, 

z temperaturą niższą lub wyższą od tem-
peratury powietrza w pomieszczeniu. 
Możliwa jest regulacja parametrów po-
wietrza nawiewanego, tak aby realizo-
wana była funkcja grzania lub funkcja 
chłodzenia. Anemostaty montowane są 
w sufi cie podwieszonym lub bezpośred-
nio do przewodu pod sufi tem.
Można je stosować w instalacjach kli-
matyzacji komfortu obiektów wielko-
kubaturowych, takich jak: centra han-
dlowe, hale sportowe, supermarkety, 
zakłady przemysłowe, hole reprezenta-
cyjne i terminale lotnicze.

Dysze dalekiego zasięgu

Dysze dalekiego zasięgu stosowane 
są nie tylko w obiektach użyteczności 
publicznej (np. sale wystawowe, wido-
wiskowe i sportowe, centra handlowe), 
ale także w obiektach przemysłowych 
i magazynach, np. wtedy gdy rozdział 
powietrza za pomocą nawiewników 
sufi towych nie jest możliwy lub jest 
po prostu niepraktyczny albo gdy ko-
nieczna jest praca instalacji z obniżo-
nym poziomem emitowanego natę-
żenia dźwięku. Można je montować 
bezpośrednio na przewodach wentyla-
cyjnych prostokątnych lub kołowych, 
rozmieszczonych wzdłuż ścian hali. 
Dysze dostarczają duże i długie (do 
20–30 m) strumienie powietrza wyko-
rzystywane zarówno do ogrzewania, 
jak i chłodzenia. Strumień powietrza 
nawiewanego wpływa do pomiesz-
czenia poziomo lub pionowo (zależ-
nie od miejsca i sposobu montażu). 
Przy poziomym strumieniu optymalna 
wysokość montażu to 2/3 wysokości 
pomieszczenia.
Kierunek wypływu powietrza moż-
na łatwo dostosować do żądanych 
warunków w pomieszczeniu przez 
ręczne nastawienie kierunku nawie-
wu strumienia powietrza. Dysze da-
lekiego zasięgu mogą być również 
przestawiane za pomocą siłownika 
elektrycznego w zakresie ± 30°. Ele-
ment uchylny pozwala na zmianę kąta 
wypływu powietrza w dowolnym kie-
runku o około 30°. Nie powoduje to 
zmiany oporów i mocy akustycznej. 
Elektryczny siłownik może być mon-
towany wewnątrz lub na zewnątrz 
urządzenia [18].

Fot. 6    Instalacja wentylacyjna hali fabrycznej wykonana w systemie Activent – przewody 
wentylacyjne wyposażone są w dużą ilość małych dysz nawiewających powietrze 
całą długością kanału (fot. archiwum fi rmy Fläkt Bovent Sp. z o.o.)

Fot. 6   Instalacja wentylacyjna hali fabrycznej wykonana w systemie Activent – przewody j y yj y j y y p y
wentylacyjne wyposażone są w dużą ilość małych dysz nawiewających powietrze



DODATEK SPECJALNY IB

68
wentylacja i kl imatyzacja

Kratki nawiewne dalekiego 

zasięgu

Kratki nawiewne dla hal przemysłowych 
(i innych dużych pomieszczeń) stoso-
wane zarówno podczas ogrzewania, jak 
i chłodzenia mogą doprowadzać duże 
strumienie powietrza (np. do 4000 m3/h
[17]) o zasięgu wynoszącym do 20 m.
Wysoki stopień indukcji zapewnia sku-
teczne mieszanie z powietrzem w po-
mieszczeniu. Mają ustawialny kąt wypły-
wu powietrza (możliwość obrotu kratki 
30±30O w płaszczyźnie pionowej). Mon-
towane są bezpośrednio na przewodach 
o przekroju prostokątnym lub kołowym.

W odróżnieniu od wentylacji mieszającej 
celem działania wentylacji wyporowej 
jest zapewnienie wymaganych parame-
trów powietrza jedynie w strefi e przeby-
wania ludzi, zamiast w całej kubaturze 
pomieszczenia. Nawiewniki wyporowe 
w obiektach przemysłowych montowane 
są jako stojące na podłodze lub zawie-
szone nad stanowiskiem pracy.
Wentylacja wyporowa skutecznie po-
prawia jakość powietrza w strefi e prze-
bywania ludzi i efektywność wentyla-
cji w obsługiwanym pomieszczeniu. 
Wysoką jakość powietrza uzyskuje się 
w wyniku wypierania zawierającego 
zanieczyszczenia zużytego powietrza 
w kierunku wywiewników zamiast ich 
wymieszania z powietrzem wewnętrz-
nym, jak to się dzieje w przypadku wen-
tylacji mieszającej. Wyporowy ruch po-
wietrza powoduje jednak niekorzystną 
stratyfi kację temperatury powietrza. 

Specjalne nawiewniki wyporowe dla 
pomieszczeń produkcyjnych, w od-
różnieniu od tego typu nawiewników 
dla instalacji komfortu, stosuje się 
obecnie nie tylko do chłodzenia, ale 
także ogrzewania pomieszczenia. Są 
wśród nich nawiewniki dwufunkcyjne 
[17] pracujące jako nawiewnik wen-
tylacji mieszającej w funkcji ogrze-
wania oraz jako wyporowy w funkcji 
chłodzenia. 
Nawiewniki montowane przy podłodze 
stosuje się w miejscach o dużych zy-
skach ciepła (powyżej 150 W/m2) oraz 
tam gdzie wydzielają się substancje 
szkodliwe, lżejsze od powietrza. Zasięg 
strumienia wynosi od 2,5 do 10 m.
Nawiewniki zawieszane nad strefą pra-
cy stosuje się w miejscach o mniejszych 
zyskach ciepła oraz tam gdzie wydzie-
lają się substancje szkodliwe cięższe od 
powietrza. Zalecana wysokość zawie-
szenia nawiewnika wynosi od 3 do 4 m 
nad podłogą.

Oczyszczanie powietrza 

usuwanego

Oczyszczanie powietrza usuwanego re-
alizowane jest metodą wielostopniową 
za pomocą kolejnych urządzeń o róż-
nej efektowności fi ltracji związanej 
z wielkościami frakcji zatrzymanych 
pyłów. Jako pierwszy stopień fi ltracji 
może być stosowany cyklon lub komo-
ra osadcza. Kolejny etap oczyszczania 
powietrza zachodzi na dokładniejszych 
urządzeniach, takich jak np. elektrofi l-
try, odpylacze workowe lub ramowe 
z materiałami fi ltracyjnymi oraz fi ltry 
patronowe (cylindryczne, wypełnione 
drobno plisowanym materiałem fi ltra-
cyjnym, np. PTFE) [1].
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Wentylacja wyporowa

Fot. 7    Instalacja wentylacyjna z nawiewnikami dwufunkcyj-
nymi BOCa fi rmy Swegon w fabryce INDESIT w Łodzi 
(fot. archiwum fi rmy Swegon)

Fot. 7   Instalacja wentylacyjna z nawiewnikami dwufunkcyj-j y yj yj
nymi BOCa firmy Swegon w fabryce INDESIT w Łodzi
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Sterowanie wentylacją mechaniczną 
w garażach Jolanta Dębowska-Danielewicz

Podstawową funkcją systemów wentyla-
cji stosowanych w garażach jest ochrona 
przebywających w nich osób przed szko-
dliwym wpływem spalin samochodo-
wych. Najbardziej niebezpieczne z nich 
to tlenek węgla i tlenki azotu. Duże 
zagrożenie stanowi także mieszanina 
powietrza z gazem płynnym, mogącym 
wydostawać się z nieszczelnych instala-
cji samochodowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 
z późn. zm.), garaże zamknięte wielosta-
nowiskowe należy wyposażyć w system 
wentylacji mechanicznej, sterowanej 
detektorami tlenku węgla i gazu propan-
-butan (CO i LPG). 
Większość rozwiązań tego typu oparta 
jest na detektorach serii WG fi rmy Gazex. 
System sterowania wentylacją mechanicz-
ną z wykorzystaniem tych urządzeń jest 
niezwykle prosty w montażu i przyjazny 
użytkownikowi w procesie eksploatacji. 
Prostotę i niezawodność działania syste-
mu detekcji uzyskano dzięki eliminacji 
dodatkowych urządzeń pośredniczących 
– central alarmowych (detektory WG 
mają wbudowane wyjścia przekaźnikowe 
bezpośrednio sterujące pracą wentylato-
rów). W przypadku rozległych obiektów 
system detekcji można podzielić na stre-
fy, tak aby przekroczenie stężenia CO lub 
LPG w jednym miejscu nie powodowało 
uruchomienia wentylacji w całym garażu.
Zamontowane w detektorach typu WG 
wymienne moduły sensora przyspieszają 
i ułatwiają proces kalibracji urządzenia, 
który można zrealizować przez wymia-
nę modułu sensora. Pozwala to uniknąć 
kłopotliwego demontażu i długotrwałej 
procedury związanej z wysyłką i kali-
bracją urządzenia w laboratorium wzor-
cującym. Koszt zakupu nowego modułu 
sensora jest niższy od kosztu ponownej 
kalibracji urządzenia. Użytkownik może 
we własnym zakresie przeprowadzić 

wymianę modułu sensora lub zlecić tę 
czynność wyspecjalizowanej fi rmie.
Zintegrowany z modułem sensora fi ltr 
z węgla aktywnego zwiększa selektyw-
ność urządzenia. Zastosowanie sensorów 
półprzewodnikowych pozwala na wy-
dłużenie okresu między kalibracjami do 
trzech lat, zmniejszając koszty eksploata-
cyjne systemu. Żywotność sensorów pół-
przewodnikowych wynosi dziesięć lat. 
Stosowane w podobnych rozwiązaniach 
sensory elektrochemiczne wymagają ka-
libracji co sześć miesięcy, a ich żywot-
ność zwykle nie przekracza dwóch lat.
W 2012 r. wprowadzono nową genera-
cję urządzeń – cyfrowe detektory typu 
WG.EG. Funkcjonalność i niezawod-
ność rozwiązań fi rmy Gazex znalazła 
uznanie w oczach Polskiej Korporacji 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazo-
wej i Klimatyzacji, która przyznała de-
tektorom serii WG.EG statuetkę Złotego 
Instalatora w czasie trwania X Kongresu 
INSTALEXPO 2012.
W detektorach typu WG.EG zastosowano 
wiele rozwiązań ułatwiających montaż 
i eksploatację systemów detekcji. Detek-
tory typu WG.EG wyposażono w nowy 
rodzaj zacisku typu samokleszczującego, 
umożliwiającego podłączenie przewo-
dem jednodrutowym lub żyłą wielodru-
tową (przewód typu linka) bez tulejki 
zaciskowej. Rozwiązanie to przyspiesza 
i upraszcza wykonanie okablowania. 
Nowy typ zacisku pozwala na demontaż 
płytki elektroniki bez konieczności roz-
łączania przewodów. 
Konstrukcja detektorów WG.EG umoż-
liwia konfi gurację systemu detekcji 
zgodnie z potrzebami użytkowników – 
jako system 3-progowy lub 2-progowy 
z sygnalizacją AWARIA. System może 
współpracować z systemem inteligent-
nego zarządzania budynkiem za pośred-
nictwem dodatkowych przekaźników 
lub styczników. Rozszerzenie o dodat-
kowy moduł sterujący pozwala na ko-
munikację w standardzie RS485 z pro-
tokołem MODBUS RTU.
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Komunikacja z detektorem odbywa się 
za pośrednictwem portu podczerwieni. 
Pozwala on na przeprowadzenie peł-
nej diagnostyki i regulacji urządzenia 
bez konieczności otwierania obudowy. 
Procedura testu, uruchamiana za po-
mocą magnesu, umożliwia sprawdzenie 
prawidłowości połączeń elektrycznych 
obwodów sterujących, a także 
skraca czas niezbędny na wy-
konanie kontroli działania 
systemu detekcji dzię-
ki szybszej odpo-
wiedzi sen-
sora na gaz 
testowy.

Uzupełnieniem systemu 
detekcji CO i LPG są tablice ostrzegaw-
cze LED jednostronne lub dwustronne, 
informujące użytkowników garażu o po-
wstałym zagrożeniu, ale niepowodują-
ce poczucia zagrożenia i paniki (NIE 
WCHODZIĆ/NADMIAR SPALIN, 
NIE WJEŻDŻAĆ/NADMIAR SPA-
LIN, OPUŚCIĆ GARAŻ/NADMIAR 
SPALIN, WYCIEK AUTOGAZU/ZA-
CHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, UWAGA/ 
NADMIAR SPALIN).  Nie zaleca się 
stosowania w garażach sygnalizatorów 
akustycznych, których dźwięk zwykle 
kojarzony jest z sygnałem alarmowym 
z samochodowej instalacji przeciwwła-
maniowej lub uruchomieniem systemu 
przeciwpożarowego.

Detektor 
propanu-butanu WG-15.EG 
w osłonie AR-1
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