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Środowisko wnętrza w budynku 
poddanym termomodernizacji

T ermomodernizacja obiek-
tów budowlanych jest przede 
wszystkim działaniem wywoła-

nym koniecznością zmniejszenia ich 
energochłonności. Cel oszczędności 
energetycznych nie może jednak przy-
słaniać zapewnienia odpowiedniego 
środowiska wewnętrznego w  budyn-
ku, w którym człowiek spędza nawet 
80% czasu swego życia. Dotyczy to 
w większym stopniu budynków miesz-
kalnych, w  mniejszym biurowych czy 
produkcyjnych.

Wentylacja podstawowym 
problemem budynku podda-
nego termomodernizacji 
Budynki przed termomodernizacją 
miały zapewniony napływ powietrza 
przez drzwi wejściowe i  nieszczelne 
okna. Nieszczelności były tak spore, 
że zapewniały wymianę powietrza 
w mieszkaniu.
O  tym, na jakim poziomie wydajno-
ści odbywa się wymiana powietrza 
w  mieszkaniu, decyduje opór tzw. 
kanału. Pojęcie „kanał” obejmuje każ-
dy element, który musi pokonać gaz, 
a więc otwory lub szczeliny nawiew-
ne, szczeliny okien, drzwi czy element 
wylotowy powietrza lub spalin. Wyni-

ka z tego, że największym problemem 
wentylacji po termomodernizacji jest 
problem napływu powietrza do po-
mieszczeń. Współczesne okna mają 
odpowiedniej konstrukcji nawiewniki 
powietrza zewnętrznego i  praktycz-
nie przez te elementy oraz uchylone 
okna może być realizowany napływ po-
wietrza do pomieszczenia. 
Rolą wentylacji jest nie tylko dostar-
czenie do pomieszczenia świeżego 
powietrza, ale i odprowadzenie zuży-
tego i nadmiaru pary wodnej. 
Systemy wentylacyjne w  budynkach 
dzielą się na: naturalne (grawitacyj-
ne), naturalne ze wspomaganiem i   
wymuszone.
W systemach naturalnych siłą napę-
dową, która wymusza ruch powietrza 
w  mieszkaniu, jest tzw. wypór ter-
miczny spowodowany różnicą ciśnień 
powietrza na dole (ciśnienie atmosfe-
ryczne) i u wylotu kanału wentylacyj-
nego. Na wielkość wyporu mają wpływ: 
różnica wysokości (długość kanału), 
różnica temperatur powietrza wylo-
towego i  atmosferycznego, a  także 
wielkość przyciągania ziemskiego. Siła 
wyporu w  kanale, czyli skuteczność 
wentylacji w  mieszkaniu uzależniona 
jest wyłącznie od różnicy między tem-

peraturą powietrza w kanale i tempe-
raturą powietrza atmosferycznego. 
Istnieje jeszcze jeden ważny czynnik 
mający wpływ na działanie wentylacji 
grawitacyjnej. Jest nim siła wiatru, 
dlatego istnieje konieczność wspoma-
gania tego typu wentylacji. 
Wspomaganie wentylacji grawita-
cyjnej może być realizowane za po-
mocą:
■  wentylatorów wyciągowych dacho-

wych,
■  agregatów aerodynamicznych wy-

korzystujących energię kinetyczną 
wiatru,

■  systemu grzewczego w kanale,
■  nagrzewnic słonecznych ogrzewa-

jących wylot kanału na wysokości  
ok. 1 m,

■  nasad termodynamicznych, wyko-
rzystujących promieniowanie ciepl-
ne i siłę wiatru.

Od kiedy oszczędność energii stała 
się priorytetem, zastępuje się ener-
gochłonne wentylatory dachowe urzą-
dzeniami, które wykorzystują energię 
zjawisk występujących w atmosferze 
zewnętrznej. 
Jeszcze raz należy podkreślić, że wa-
runkiem poprawnej wentylacji jest za-
gwarantowanie napływu powietrza 

mgr inż. Jerzy Ćwięk 
dr inż. Arkadiusz Węglarz

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) budynki, 
w których ponad 30% mieszkańców jest niezadowolonych 
z mikroklimatu wnętrza, klasyfikuje się jako budynki 
chore.
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do mieszkania, a tym samym odpływu 
powietrza zużytego.
System wentylacyjny wspomagany 
wentylatorami dachowymi to system, 
którego ideą jest utrzymanie podciś
nienia, którego wielkość gwarantuje 
stabilną pracę wentylacji, niezależnie 
od zmiennych uwarunkowań atmosfe-
ry zewnętrznej (temperatura, ciśnie-
nie, siła wiatru), a  także niezależnie 
od sposobu użytkowania mieszkania 
(uszczelnianie mieszkań, otwieranie 
okien etc.). Nie jest to łatwe, o czym 
przekonała praktyka lat 80. i 90. Ten 
system nie zdał egzaminu, gdyż  wen-
tylatory dachowe pobierały więcej 
powietrza z  nieszczelnych kanałów, 
niż z  pomieszczeń przewietrzanych 
(kuchnia, łazienka, toaleta). Montaż 
wentylatorów dachowych w  budyn-
ku poddanym termomodernizacji nie 
spełnił również oczekiwań z  powodu 
nadmiernego hałasu, odczuwanego 
szczególnie przez mieszkańców wyż-
szych kondygnacji. Niełatwe jest rów-
nież znalezienie uzasadnienia ekono-
micznego dla montażu wentylatorów 
dachowych, oprócz kosztu inwesty-
cyjnego mamy tu do czynienia z więk-
szymi kosztami eksploatacyjnymi.
Korzystniejszym rozwiązaniem dla bu-
dynku termomodernizowanego jest za-
stosowanie nasad dachowych termo-
dynamicznych. Wzmacniają one wypór 
termiczny przy wentylacji grawitacyj-
nej dzięki wykorzystaniu promienio-
wania słonecznego i  siły wiatru dla 
intensyfikacji przepływu. Odpowiednie 
pofałdowanie powierzchni nasady oraz 
pokrycie jej farbą pochłaniającą ciepło 
sprawiają, że nasada kumuluje ciepło. 
Powietrze przepływające przez nasa-
dę zostaje podgrzane do temperatury 
wyższej od temperatury zewnętrz-
nej, co zwiększa motorykę termicz-
nego wyporu grawitacyjnego. Nasady 
wykorzystują również siłę wiatru do 
wytworzenia ciśnienia inżektorowe-
go. W  kanale powstaje podciśnienie 

dynamiczne (zassanie inżektorowe), 
którego wielkość jest proporcjonalna 
do kwadratu prędkości wiatru. Sto-
sowanie nasady termodynamicznej za-
pobiega również zjawisku odwrócenia 
kierunku przepływu gazów w kanałach 
spalinowych i wentylacyjnych przy sil-
nym wietrze, które to zjawisko wystę-
puje przy klasycznej wentylacji z kana-
łem zadaszonym.

Wentylacja w świetle  
przepisów a stan faktyczny 
Ilości strumienia powietrza wentyla-
cyjnego przy projektowaniu budynku 
określają normy dotyczące wentylacji.  
Układ wentylacji mieszkania powinien 
zapewnić co najmniej:
■  doprowadzenie powietrza zewnętrz-

nego do pokojów mieszkalnych oraz 
kuchni z oknem zewnętrznym;

■  usuwanie powietrza zużytego 
z  kuchni, łazienki, toalety i  innego 
pomieszczenia pozbawionego okien;

■  odprowadzenie pary wodnej wytwo-
rzonej w mieszkaniu.

Strumień objętości powietrza wenty-
lacyjnego dla mieszkania jest określo-
ny przez sumę strumieni powietrza 
odprowadzanego z  tego mieszkania. 
Wielkości strumieni niezależnie od  
rodzaju wentylacji powinny wynosić  
co najmniej:
■  dla kuchni z  oknem zewnętrz-

nym i  kuchnią gazową lub węglową  
– 70 m3/h;

■  jak wyżej, lecz z kuchnią elektryczną 
– 30 m3/h (do 3 osób) lub 50 m3/h 
(powyżej 3 osób);

■  dla kuchni bez okna zewnętrznego 
lub wnęki kuchennej z kuchnią elek-
tryczną – 50 m3/h;

■  dla łazienki – 50 m3/h;
■  dla toalety – 30 m3/h.
Kuchnie bez okna zewnętrznego 
a wyposażone w kuchnię gazową po-
winny mieć wentylację mechaniczną 
wywiewną, gwarantującą strumień 
wywiewny 70 m3/h. Nocą podane wiel-

kości strumieni powietrza mogą być 
zmniejszone o 40%.
Dodatkowe wymagania:
■  w  ramach jednego mieszkania nie 

dopuszcza się stosowania rów-
nolegle wentylacji mechanicznej 
wywiewnej o  działaniu ciągłym 
i wentylacji grawitacyjnej oraz jed-
noczesnego stosowania przewodów 
zbiorczych i  indywidualnych wenty-
lacji grawitacyjnej; 

■  w  mieszkaniach wyposażonych 
w pa leniska na paliwo stałe, kominki  
lub gazowe podgrzewacze wody 
z  grawitacyjnym odprowadzaniem 
spalin może być stosowana wyłącz-
nie wentylacja grawitacyjna lub me-
chaniczna nawiewnowywiewna;

■  dopływ powietrza zewnętrznego do 
pomieszczeń powinien być zapewnio-
ny przez nawiewniki z  regulowanym 
stopniem otwarcia, przez otwory 
nawiewne wentylacji mechanicznej.

Każdy proces termomodernizacji po-
winien obejmować czynność izolacji 
kanałów spalinowych. Zapewnia to 
ograniczenie strat ciepła i  zabezpie-
cza przed wykraplaniem się wilgoci na 
powierzchniach kanałów, co zapobie-
ga zjawisku korozji. Izolacje kominowe 
są wyrobami niepalnymi i zapobiegają 
ewentualnym pożarom, których źró-
dłem może być komin. Izolacja kana-
łów wentylacyjnych spełnia również 
funkcję dźwiękochłonną, poprawiając 
komfort akustyczny wewnątrz po-
mieszczeń. 
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Wpływ wentylacji na fizjologię 
człowieka 
Wentylacja mieszkania wpływa na 
wszelkie aspekty fizjologii człowieka. 
Podstawowym warunkiem skutecznej 
wentylacji jest dostarczenie orga-
nizmowi wymaganej ilości tlenu oraz 
odprowadzenie wydzielonych przez 
organizm dwutlenku węgla i pary wod-
nej. Zapotrzebowanie człowieka na 
tlen jest wynikiem liczby oddechów 
w jednostce czasu, pojemności wde-
chu oraz procentowej objętości tlenu 
w  powietrzu wdychanym i  wydycha-
nym. Uśredniając, wymagana ilość po-
wietrza w mieszkaniu na jedną osobę 
powinna wynosić 12 m3/h. Minimalna 
bezpieczna zawartość tlenu w powie-
trzu to 19,5%, a spadek do poziomu 
16% powoduje zgon.
Budynki mieszkalne z  lat 70. i  80. 
poddawane obecnie termomoder-
nizacji w  przeważającej większości 
posiadają instalacje gazowe zasila-
jące gazowe przepływowe podgrze-
wacze  c.w.u. oraz kuchnie gazowe. 
Obydwa rodzaje urządzeń gazowych 
wymagają dostarczenia do spalania 
gazu sporej ilości tlenu, który trze-
ba dostarczyć w powietrzu. Jedno-
cześnie istniejące kanały spalinowe  
powinny odprowadzić powstające 
spaliny do atmosfery. Doprowadza-
nie powietrza do łazienki odbywa się 
w  sposób pośredni (takie przypadki 
dominowały w  budownictwie tam-
tego okresu) z  innych pomieszczeń 
w  mieszkaniu. Minimalna wielkość 
otworu doprowadzającego powie-
trze do łazienki, w  której znajduje 
się piecyk, wynosi 300 cm2. Obowią-
zuje bezwzględny zakaz stosowania 
w  tych pomieszczeniach urządzeń 
wspomagających wentylację, typu 
wentylatorki czy podobnych. Oczy-
wiście zarówno gazowy ogrzewacz 
wody przepływowej, jak i  kuchnia  
gazowa powinny spełniać wszelkie 
wymogi bezpieczeństwa. 

Dostarczenie na potrzeby spa-
lania gazu mniejszej ilości tle-
nu (powietrza), niż wymagana, 
sprawia, że mamy do czynienia 
z niecałkowitym spalaniem gazu 
palnego. 
Wywołuje to trzy zjawiska, wy-
jątkowo niekorzystne zarówno 
dla człowieka, jak i budynku: 
■  wynikiem spalania niecałkowi-

tego jest tlenek węgla, stwa-
rzający zagrożenie dla życia 
i zdrowia człowieka;

■  odpływ gazów palnych do at-
mosfery, co zmniejsza spraw-
ność urządzenia i zwiększa 
koszty przygotowania ciepłej 
wody;

■  znajdujący się w spalinach wo-
dór przy niedostatecznej wen-
tylacji może wytworzyć mie-
szaninę wybuchową już przy 
4-procentowym stężeniu.

Największe zagrożenie dla człowie-
ka stanowi tlenek węgla (bezbarwny, 
bezwonny, nie można go odróżnić od 
powietrza). Charakterystyczną cechą 
tego gazu jest jego silna absorpcja 
z  hemoglobiną, ponad 200 razy sil-
niejsza od tlenu, a  gdy hemoglobina 
transportuje do mózgu człowieka nie 
tlen, lecz truciznę – tlenek węgla –
mózg obumiera. Już 0,05% stężenie 
tlenku węgla stanowi zagrożenie dla 
życia człowieka. Skala zjawiska zatru-
cia tlenkiem węgla w kraju to kilkaset 
osób rocznie! Przyczyną tego stanu 
jest niedostateczna wentylacja, a jej 
bezpośrednimi przyczynami są naj-
częściej:
■  odwrócenie kierunku przepływu ga-

zów w kanale spalinowym;

■  nadmierny opór wlotu powietrza 
do mieszkania, będący efektem 
uszczelnienia okien;

■  trudności z odprowadzeniem spalin 
w  przypadku wyższej temperatury 
zewnętrznej;

■  stosowanie pomocniczych urządzeń 
wentylacyjnych.

Upraszczając, pierwszą przyczyną 
zatruć  jest zawsze brak napływu po-
wietrza do pomieszczenia.
Minimalne wymagane wielkości prze-
pływu spalin z gazowego ogrzewacza 
wody, jakie powinny być zapewnione 
w  pomieszczeniu łazienki, są nastę-
pujące:
■  gdy urządzenie nie jest zapalone  

– 20 m3/h,
■  gdy urządzenie pracuje –  40 m3/h.
Dla przypomnienia – ta ilość spalin 
nie wypłynie do atmosfery, jeżeli iden-
tyczna ilość powietrza nie zostanie 
dostarczona. Świadomość zapew-
nienia dostarczenia tak sporych ilo-
ści powietrza do łazienki uchroniłaby 
prawdopodobnie wiele istnień ludzkich 
lub zapobiegła kalectwu. 
W  celu zmniejszenia zagrożenia na 
przyszłość autorzy proponują, aby  
podejmować następujące działania 
w ramach termomodernizacji budynku:
■  tradycyjne ogrzewacze wody zastą-

pić ogrzewaczami z  zamkniętą ko-
morą spalania, w których powietrze 
jest dostarczane oddzielnym kana-
łem, w wymaganych ilościach;

■  zainstalowanie na wylocie kanałów 
spalinowych nasad termowentyla-
cyjnych;

■  zainstalowanie wskaźników (wykry-
waczy) gazu;

■  zapewnienie właściwej wielkości 
wlotów kanałów dopływu powietrza 
do łazienki.

Warto przypomnieć o  odpowiedzial-
ności karnej:  za wielkość ciągu w ka-
nałach spalinowym oraz wentylacyj-
nym, warunkującego odprowadzenie 
powietrza z kuchni, łazienki, toalety,  
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odpowiada właściciel (zarządca) 
budynku, a  za napływ powietrza 
do mieszkania odpowiada najemca 
(użytkownik) mieszkania.
Ograniczenie intensywności przewie-
trzania mieszkania powoduje również 
inne, całkowicie niepożądane, zagro-
żenia dla człowieka.
Niewystarczająca ilość powietrza 
w pomieszczeniu nie odprowadzi wy-
tworzonej w  tym pomieszczeniu wil-
goci. To z kolei spowoduje powstanie 
grzybów domowych i flory bakteryjnej. 
Niska ilość powietrza oznacza oczywi-
ście brak wystarczającej ilości tlenu 
i  wszelkie związane z  tym następ-
stwa, a  przede wszystkim niedotle-
nienie. Zbyt ograniczone ilości powie-
trza w stosunku do potrzeb powodują 
inny dyskomfort, sprowadzający się 
najogólniej do złego samopoczucia 
człowieka przebywającego w  danym 
pomieszczeniu. Jest to objaw tzw. 
syndromu chorego budynku (sick bu-
ilding syndrome). 
Liczne badania w  USA pozwoliły 
stwierdzić, że pierwszym podejrza-
nym są tu zanieczyszczenia lotnymi 
organicznymi związkami. W następnej 
kolejności są pozostałe zanieczysz-
czenia i czynniki socjopsychologiczne, 
takie jak np. temperatura, hałas, na-
świetlenie, usytuowanie budynku. 
W  ostatnich latach zidentyfikowano 
kolejne czynniki mające wpływ na mi-

krośrodowisko wnętrza i  ogólnie na 
zdrowie i życie człowieka. Są nimi ni-
ska emisja i smog, powstające w wy-
niku spalania paliw, przede wszystkim 
paliw stałych. 
Czynnikiem mającym wielki wpływ na 
środowisko mieszkania i  samopoczu-
cie człowieka jest odpowiednia tem-
peratura, a  dokładnie temperatura, 
jaką odczuwa dany człowiek. Wpływ 
na to ma rodzaj ogrzewania, a  do-
kładnie sposób przekazywania cie-
pła. Powinno ono być przekazywane 
w  jak największym stopniu przez 
promieniowanie, a  nie przez kon-
wekcję. Przekazywanie ciepła przez 
promieniowanie zapewnia ogrze-
wanie powierzchniowe (ścienne lub  
podłogowe). 
Temperatura ściany to 35–40oC, pro-
mienie ogrzewają bezpośrednio czło-
wieka, bez pośrednictwa powietrza, 
które jest chłodne i o optymalnej wil-
gotności, optymalne do oddychania.  
Taki sposób ogrzewania sprawia, że 
odczuwalna przez człowieka tempe-
ratura jest o 2–3oC wyższa, niż jest 
w rzeczywistości.
Jak wielkie znaczenie w  dobrym sa-
mopoczuciu człowieka ma zapach, 
można się przekonać letnią porą 
w  nieklimatyzowanym autobusie. 
Zanieczyszczenie zapachem pocho-
dzącym od jednej dorosłej osoby 
pracującej w  pozycji siedzącej i  ko-

rzystającej z  prysznica 0,7 razy na 
dobę określono nazwą 1 olf. Ale to 
nie człowiek powoduje największe za-
nieczyszczenia tego typu. Dla przy-
kładu: palący papierosy – do 25 ol-
fów, uszczelki w  oknach – 0,6 olfa/
m2, dywany sztuczne – 0,4 olfa/m2, 
dywany wełniane i  PCV – połowę 
tego. W  mieszkaniu o  powierzchni 
10 m2 powstają zanieczyszczenia 
z  tych źródeł równoważne czterem 
osobom. I  taką wymianę powietrza 
należy przewidzieć dla tego pomiesz-
czenia.

Podsumowanie 
Prawidłowo działająca wentylacja 
w  budynkach i  pomieszczeniach to 
podstawowy wymóg do zapewnie-
nia wysokiego komfortu klimatu we-
wnętrznego oraz dobrego samopo-
czucia ich użytkowników. Skuteczność 
wentylacji zależy od właściwego 
doprowadzenia świeżego powietrza 
z  zewnątrz do budynku, zapewnienia 
odpowiedniego przepływu między po-
mieszczeniami i sprawnego usunięcia 
powietrza zanieczyszczonego. Zasto-
sowanie odpowiednich sposobów po-
prawiających skuteczność wentylacji 
w budynkach poddanych termomoder-
nizacji powinno zapewnić wymagany 
komfort cieplnowilgotnościowy osób 
przebywających w  pomieszczeniach 
takich budynków.  

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE. JAKOŚĆ – ZAGROŻENIA – OCHRONA

praca zbiorowa pod red. Józefa Kuropka i Kazimierza Gaja
Wyd. 1, str. 336, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016.

O zanieczyszczeniu powietrza w niektórych polskich miejscowościach wiele się ostatnio mówi. Książka stanowi zbiór 
artykułów prezentujących zagadnienia związane z inżynierią i ochroną atmosfery oraz techniki pomiarowe parametrów 
opisujących właściwości powietrza wewnętrznego. 
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VRV IVi firmy Daikin  
– system klimatyzacji  
do montażu wewnątrz budynków

Restrykcyjne wytyczne i  ob-
ostrzenia nakładane przez 
konserwatorów zabytków 

uniemożliwiają montaż agregatów 
nie tylko na elewacjach zewnętrz-
nych, ale bardzo często również na 
dachach obiektów. W  takich sytu-
acjach możliwe jest zastosowanie 
systemu klimatyzacji VRV IV-i firmy 
Daikin, który jest w całości instalo-
wany wewnątrz obiektu.

W  Polsce i  Europie oprócz nowych 
inwestycji budowlanych z  nowymi 
systemami HVAC wykonuje się wiele 
adaptacji już istniejących obiektów, 
często zabytkowych kamienic do no-
wej funkcji. W budynkach modernizo-
wanych tego rodzaju dobrze spraw-
dzają się systemy VRV firmy Daikin. 
Ich budowa i  możliwości techniczne 
pozwalają na zastosowanie bez więk-
szej ingerencji w konstrukcję obiektu. 
W zależności od charakteru budynku, 
jego przeznaczenia, lokalizacji i ogra-
niczeń Daikin proponuje wiele rodza-
jów systemów VRV, począwszy od 
najmniejszej gamy Mini VRVS Com-
pact, poprzez systemy Mini VRVS 
IV aż do dużych systemów VRV IV. 
Firma oferuje również systemy VRV-
W  z  agregatami chłodzonymi wodą, 
które bardzo często stosowane są 
w  miejscach, gdzie nie jest możliwe 
posadowienie agregatów chłodzonych 
powietrzem. Jednak w  przypadku 
tych rozwiązań za każdym razem wy-
magana jest przestrzeń montażowa 
do umieszczenia agregatów skrapla-
jących lub drycoolerów (w przypadku 
agregatów VRV chłodzonych wodą)  
– o ile wyraża na to zgodę konserwa-
tor i jeżeli jest to możliwe od strony 

paktowej i  estetycznej obudowie 
o wymiarach 55 x 60 cm w podsta-
wie i 70 cm wysokości, którą można 
posadowić w  pomieszczeniu socjal-
nym, na zapleczu czy też w  kuchni. 
Konstrukcja tego modułu została 
dokładnie przemyślana, zapewniając 
odpowiednie chłodzenie elektroni-
ki i  łatwy dostęp serwisowy. Z  kolei 
moduł z  wymiennikiem ciepła wyko-
nano w  formie jednostki kanałowej, 
w której zastosowano opatentowany 
przez Daikin specjalny wymiennik V-
shape pozwalający na zminimalizo-
wanie wymiarów i poziomu hałasu do 
absolutnego minimum. Dzięki temu 
wymiennik ciepła można zamontować 
w przestrzeni stropu podwieszonego 
w  niemal dowolnej lokalizacji w  po-
mieszczeniu, a  dopuszczalna odle-
głość 30 m między modułem sprężar-
ki a wymiennikiem daje wiele swobody 
w prowadzeniu instalacji.

Emisja hałasu
Usytuowanie bloku ze sprężarką np. 
w  pomieszczeniu kuchennym w  biu-
rze nie powoduje dyskomfortu. Moduł 
sprężarki został zaprojektowany tak, 
aby spełniał wszystkie normy zwią-
zane z poziomem hałasu w pomiesz-
czeniach kuchennych. Także rozmiary 
obudowy zostały specjalnie dobrane 
– urządzenie integruje się ze standar-
dowymi meblami kuchennymi, dzięki 
czemu użytkownik nie będzie odczu-
wał ani dyskomfortu estetycznego, 
ani z powodu pracy urządzenia.

Standaryzowane rozwiązania
Wielkość wymiennika skraplacza mon-
towanego w  kanale jest dostosowa-
na do wielkości modułu sprężarki.  

technicznej (długość instalacji, odle-
głość od sąsiednich budynków itd.).

Obiekty zabytkowe  
Niekiedy jednak, szczególnie gdy 
obiekt jest wpisany na listę zabyt-
ków i  podlega konserwatorowi, nie 
jest możliwe wprowadzanie jakichkol-
wiek zmian w jego bryle zewnętrznej. 
Dodatkowo restrykcyjne wytyczne 
i  obostrzenia nakładane przez kon-
serwatorów zabytków uniemożliwiają 
montaż agregatów nie tylko na ele-
wacjach zewnętrznych, ale bardzo 
często również na dachach. Kolejnym 
utrudnieniem bywa także lokalizacja. 
Zabytkowe ścisłe centra miast mają 
często charakter zwartej zabudo-
wy, gdzie bardzo trudno jest znaleźć 
miejsce na agregaty zewnętrzne, ale 
również utrzymać odpowiednie wyma-
gania akustyczne. Dla takich aplika-
cji firma Daikin opracowała specjalny 
system VRV IVi.

System VRV IV-i  
System VRVi (z ang. invisible – niewi-
doczny) może być w całości zainstalo-
wany wewnątrz budynku. Na potrzeby 
tego rozwiązania opracowano dwu-
częściowy skraplacz, aby można było 
zainstalować go całkowicie wewnątrz 
obiektu i  zapewnić pełną funkcjonal-
ność, jaką dają systemy VRV.

Dwuczęściowa jednostka 
skraplająca
Nowa, dwuczęściowa jednostka skra-
plająca systemu VRVi  została roz-
dzielona na sekcje: sprężarkową oraz 
skraplacza w  wykonaniu kanałowym. 
Moduł ze sprężarką i automatyką ste-
rowniczą jest umieszczony w  kom-

artykuł sponsorowany
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Konstruktorzy firmy Daikin opracowali 
również standardowe przyłącza kana-
łów po stronie nawiewu i wywiewu. Ich 
wymiar jest jednakowy i wynosi 1200 
x 300 mm. Biorąc pod uwagę fakt, 
że spręż dyspozycyjny wentylatora 
w skraplaczu wynosi 150 Pa, istnieje 
swobodna możliwość prowadzenia ka-
nałów wentylacyjnych od jednostki do 
ściany elewacyjnej.

Rozdział powietrza
System VRVi  ma możliwość podłą-
czenia wszystkich dostępnych jed-
nostek wewnętrznych z typoszeregu 
przeznaczonego dla klasycznych sys-
temów VRV IV, co zapewnia dowolną 
aranżację każdego z  pomieszczeń 
i  możliwość spełnienia wszystkich 
wymogów inwestorów oraz bezpo-
średnich użytkowników. Dodatko-
wo system pozwala na podłączenie 
stylowych jednostek wewnętrznych 
z typoszeregu split jak Daikin Emura 
i Daikin Nexura. Jednostki te, z uwa-
gi na nowoczesny design, są cenione 
przez architektów, którzy proponują 
nowoczesne aranżacje w biurach czy 
mieszkaniach. 

Współpraca z centralami 
wentylacyjnymi i kurtynami 
powietrznymi
System VRVi  został pomyślany jako 
kompleksowy system HVAC dla po-
mieszczeń komercyjnych. Biorąc pod 
uwagę cechy wspomniane wcześniej, 
tj. całkowita zabudowa jednostki 
skraplającej wewnątrz budynku, pod-
łączenie jednostek wewnętrznych 
VRV i split oraz to, że system może 
współpracować z  centralami wenty-
lacyjnymi z  sekcją chłodzenia i  kur-

System sterowania,  
wizualizacji, rozliczania  
kosztów 
Dla systemu VRVi  przewidziany zo-
stał sterownik centralny Intelligent To-
uch Manager II z ekranem dotykowym, 
który zapewnia możliwość wizualizacji 
graficznej pomieszczeń, zarządzanie 
i  sterowanie wszystkimi jednostkami 
w obiekcie. Dodatkowo sterownik ITM 
daje możliwość indywidualnego rozli-
czenia kosztów zużycia energii na wie-
lu najemców w  danym budynku. Jest 
to standardowe rozwiązanie, które 
firma Daikin stosuje w  swoich sys-
temach VRV od wielu lat. Funkcja ta 
cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Dzięki ITM można również zdalnie za-
rządzać i wizualizować zużycie energii 
za pomocą usługi iNet, która monito-
ruje system 24 h na dobę, co pozwala 
użytkownikowi sprawować pełną kon-
trolę nad kosztami eksploatacji.

Podsumowanie 
System VRVi powstał m.in. w wyniku 
wielomiesięcznych rozmów z  poten-
cjalnymi inwestorami, konsultantami, 
architektami i  projektantami, także 
na temat możliwości zastosowania 
go na rynku Polskim. W zabytkowych 
polskich miastach w  obrębie staró-
wek swoje biura posiadają instytucje 
finansowe, banki, kancelarie prawni-
cze i firmy. Dla tych podmiotów istot-
na jest prestiżowa lokalizacja w cen-
trum miast, a rozwiązanie Daikin daje 
możliwość zapewnienia użytkownikom 
komfortu wewnątrz biur. Ważnym 
aspektem pozostaje również strona 
wizualna zabytkowych okolic. Wpro-
wadzenie na rynek systemu VRVi   
przyczynia się do poprawy wizerunku 
i estetyki miast.  

tynami powietrznymi, inwestorowi 
oferowany jest pełen produkt, który 
może być zainstalowany w budynkach 
o trudnym usytuowaniu.

Wydajności i sprawność 
System VRVi  wykorzystuje wszyst-
kie najlepsze rozwiązania z systemów 
VRVIV. Zastosowano w  nim m.in. 
technologię zmiennej temperatury 
czynnika chłodniczego VRT. Możliwość 
pracy systemu VRVi  ze zmienną 
temperaturą odparowania czynnika 
chłodniczego VRT umożliwia użytkow-
nikowi zoptymalizowanie i dostosowa-
nie pracy systemu do jego własnych 
potrzeb, co zapewnia pełen komfort 
w  pomieszczeniach oraz największą 
możliwą efektywność energetyczną, 
a, co za tym idzie, znaczne obniżenie 
kosztów zużycia energii – o ok. 25% 
w skali roku w porównaniu z urządze-
niami o stałej temperaturze odparo-
wania czynnika chłodniczego. Z uwagi 
na to, że system jest przeznaczony 
do unikatowego zastosowania, Da-
ikin opracował jednostkę uniwersalną 
o mocy 14 kW z możliwością podłą-
czenia do 10 jednostek wewnętrz-
nych. Pozwala to na schłodzenie ok. 
120–150 m2 powierzchni komercyj-
nej, co w pełni odpowiada pomieszcze-
niom usytuowanym w najbardziej pre-
stiżowych lokalizacjach w  budynkach 
zabytkowych. Dodatkowo system ma 
charakter modułowy, dzięki czemu 
można swobodnie planować i  etapo-
wać inwestycję. Umożliwia to tym sa-
mym podłączenie kolejnych systemów 
np. dopiero w  momencie znalezienia 
najemcy na daną powierzchnię oraz 
rozłączenie finansowania inwestycji 
w czasie.
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Higiena instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych

dr inż. Anna Charkowska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa

Wydział Instalacji Budowlanych,  
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Politechnika Warszawska Wymagania prawne, zalecane częstotliwości oraz metody 
kontroli instalacji i dopuszczane ilości zanieczyszczeń, 
sposoby czyszczenia przewodów wentylacyjnych.

Wewnątrz instalacji wentyla-
cyjnych i  klimatyzacyjnych 
pojawiają się i osadzają za-

nieczyszczenia stałe, biologiczne, mi-
krobiologiczne oraz cząstki tłuszczu. 
Część z  nich jest porywana przez 
przepływające powietrze wentylacyj-
ne i stanowi tzw. wtórne zanieczysz-
czenie powietrza, część pozostaje na 
wewnętrznych powierzchniach prze-
wodów wentylacyjnych i  powierzch-
niach urządzeń wentylacyjnych. Stan 
higieniczny instalacji, a  tym samym 
transportowanego powietrza, wpły-
wać będzie na zdrowie ludzi prze-
bywających w  wentylowanych i  kli-
matyzowanych pomieszczeniach, 
bezpieczeństwo budynku i  użytkow-
ników wynikające z  zagrożenia po-
żarowego oraz na prawidłową pracę 
urządzeń uzdatniających powietrze 
i  ograniczenie zużycia energii elek-
trycznej przez instalacje. Tylko insta-
lacje wolne od osadów składających 
się z zanieczyszczeń stałych, cząstek 
tłuszczu i  drobnoustrojów w  pełni 
będą spełniać swoje zadania. 
Regularne kontrole stanu instalacji, 
ich skuteczne czyszczenie w  przy-
padku przekroczenia dopuszczalnego 
zanieczyszczenia to sposoby na pora-
dzenie sobie z tym problemem. 

Wymagania i zalecenia 
Wymagania prawne i  zalecenia doty-
czące metod oraz środków prowa-
dzących do zapewnienia czystości 
instalacji wentylacji i klimatyzacji za-
pisane zostały w  kilku rozporządze-
niach i normach polskich: [4], [5], [7], 
[8], [9], [10], [12] i [13].
W  [4] znajduje się wymaganie doty-
czące wyposażania przewodów wen-
tylacyjnych w otwory rewizyjne umoż-
liwiające kontrole i  czyszczenie ich 
wnętrza oraz urządzeń i  elementów 
wentylacyjnych zamontowanych w in-
stalacji. W  analogiczny sposób musi 
być zapewniony dostęp do wnętrza 
central wentylacyjnych i  klimatyza-
cyjnych (szczególnie jest to ważne 
w przypadku central i szaf w wykona-
niu higienicznym [7]), jak również do 
klimakonwektorów, klimatyzatorów, 
aparatów grzewczo i chłodzącowen-
tylacyjnych [4]. Wymiary i  lokalizację 
otworów rewizyjnych należy przyjmo-
wać zgodnie z zapisami w normie [5]. 
Należy zwrócić uwagę, że omówione 
także w  Warunkach technicznych 
wykonania i  odbioru instalacji wen-
tylacyjnych [14] wymiary i  lokalizacja 
otworów rewizyjnych, z  powołaniem 
się na normę PNEN 12097, są inne 
niż w jej ostatniej nowelizacji. 

Nadal jednak brakuje w rozporządze-
niach zapisanego obowiązku regu-
larnej kontroli czystości wszystkich 
rodzajów instalacji. Jedynie w  przy-
padku obiektów służby zdrowia i  za-
kładów lecznictwa uzdrowiskowego, 
odpowiednio w [13] oraz [12], są za-
pisane takie wymagania. W obiektach 
służby zdrowia instalacje i urządzenia 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
muszą podlegać okresowemu prze-
glądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, 
lub wymianie elementów instalacji 
zgodnie z  zaleceniami producenta, 
nie rzadziej niż co 12 miesięcy. W za-
kładach uzdrowiskowych powinny 
podlegać okresowemu przeglądowi, 
czyszczeniu lub wymianie elementów 
instalacji zgodnie z  zaleceniami pro-
ducenta. Dla tego rodzaju budynków 
nie podano konkretnych częstotli-
wości przeprowadzanych czynności. 
Jest to zatem zapis inny niż aktualny 
dla służby zdrowia, ale identyczny jak 
wycofany w 2012 r. 
W obiektach, takich jak zakłady zbio-
rowego żywienia i usług gastronomicz-
nych, należy usuwać zanieczyszczenia 
z  wyciągowych przewodów wentyla-
cyjnych co najmniej raz w roku, jeże-
li większa częstotliwość nie wynika 
z warunków użytkowych [11]. 
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Normy [8] oraz [9] należą do serii 
norm, których celem jest europejska 
harmonizacja metodologii obliczeń 
charakterystyki energetycznej budyn-
ku. W  załączniku informacyjnym do 
normy [8] dotyczącej systemów wen-
tylacji podano przykładową, wynoszą-
cą pięć lat, częstotliwość przeprowa-
dzania kontroli wszystkich systemów 
i elementów instalacji. W normie [9] 
dotyczącej instalacji klimatyzacyj-
nych o  nominalnej mocy użytecznej 
chłodzenia większej niż 12 kW, także 
w załączniku, zapisano, że minimalny 
zakres i  częstotliwość kontroli czy-
stości instalacji określa się na po-
ziomie krajowym, przy czym zalecana 
standardowa częstotliwość kontroli 
wynosi pięć lat. Podane zalecenia wy-
nikają z konieczności ograniczenia zu-
życia energii elektrycznej przez insta-
lacje, natomiast nie odnoszą się do 
zanieczyszczonych instalacji wpływa-
jących negatywnie na stan zdrowotny 
osób przebywających w  wentylowa-
nych i klimatyzowanych budynkach.

W tzw. normie odbiorczej [6] zwróco-
no uwagę na konieczność zapewnienia 
dostępu do instalacji w celu ich kon-
troli i czyszczenia (m.in. rozmieszcze-
nie i  dostępność otworów do czysz-
czenia urządzeń i  sieci przewodów) 
oraz kontrolę czystości instalacji 
zgodnie z  wymaganiami EN 12097 
(PNEN 12097:2007P) [5] (dotyczy 
urządzeń, wymienników ciepła i  sys-
temu rozprowadzenia).
Przedstawione zapisy i  wymagania 
w odniesieniu do kontroli i czyszcze-
nia instalacji niestety nie dostarczają 
kompleksowych informacji, pozwalają-
cych na rzetelne zaplanowanie i prze-
prowadzenie takich czynności.
Wprowadzenie w  2011 r. do zbioru 
Polskich Norm wersji końcowej pro-
pozycji normy europejskiej dotyczącej 
kontroli i  czyszczenia instalacji wen-
tylacji (Fpr EN 15780:2011) o  nu-
merze PNEN 15780:2011E [10] 
pozwoliło na wypełnienie w krajowych 
aktach prawnych większości luk do-
tyczących wymagań ilościowych i me-

tod kontroli oraz sposobów czyszcze-
nia instalacji. 
W przygotowaniu są dwie normy eu-
ropejskie: Draft EN 1679817:2015 
[1], FprCEN/TR 1679818:2014 [3]. 
Pierwsza z  nich zastąpi normy EN 
15239:2007, EN 15240:2007, dru-
ga będzie zawierać wzory raportów 
z badań instalacji oraz wykaz niezbęd-
nych czynności przeprowadzanych 
w  trakcie inspekcji. Obie odnoszą 
się do kontroli i zmniejszenia zużycia 
energii przez instalacje.

Przebieg kontroli 
Czynnością poprzedzającą czyszczenie 
instalacji musi być kontrola jej stanu 
higienicznego. Nie zawsze bowiem po-
trzebne i celowe jest regularne czysz-
czenie instalacji (takie wymaganie poja-
wiło się w rozporządzeniach z 2006 r. 
w odniesieniu do obiektów służby zdro-
wia i zakładów uzdrowiskowych, zosta-
ło zmienione w  2010  r.), natomiast 
zawsze potrzebna jest systematycz-
na ich kontrola. Jedynie w  przypadku  

Tab. 1 Ι  Minimalna zalecana częstotliwość kontroli instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w miesiącach) [10]
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Niska pomieszczenia o sporadycznej obecności ludzi, takie jak 
magazyny, pomieszczenia techniczne

24 12 12 48 48

Średnia
biura, hotele, restauracje, szkoły, teatry, obiekty handlowe, 

budynki mieszkalne, budynki wystawiennicze, obiekty 
sportowe, szpitale (obszary ogólne)

12 12 6 24 24

Wysoka
szczególne obszary produkcyjne w przemyśle, laboratoria, 

obszary zabiegowe w szpitalach, biura o wysokich 
wymaganiach dotyczących jakości

12 6 6 12 12

(*)  urządzenia wyposażone w nawilżacz parowy lub system adiabatycznego chłodzenia lub zlokalizowane w obszarze o umiarkowanym lub 
wilgotnym klimacie powinny być kontrolowane przynajmniej dwa razy w ciągu roku

(**)  filtry powinny być kontrolowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie uwzględniając podane w tab. 1 
częstotliwości
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Tab. 2 Ι  Akceptowany poziom czystości przewodów wentylacyjnych [10]

Klasa 
czystości 
instalacji

Akceptowana ilość zanieczyszczeń, pobór pyłu metodą podciśnieniową;  
gęstość powierzchniowa zakumulowanego pyłu (g/m2)

przewody

nowe eksploatowane po czyszczeniu 
(*)nawiewne recyrkulacyjne wywiewne nawiewne recyrkulacyjne wywiewne

Niska < 0,9 < 0,9 < 1,8 < 4,5 < 6,0 < 9,0 < 0,3

Średnia < 0,6 < 0,6 < 1,8 < 3,0 < 4,5 < 9,0 < 0,3

Wysoka < 0,3 < 0,3 < 0,9 < 0,6 < 3,0 < 9,0 < 0,3
(*) po czyszczeniu powierzchnie powinny być wizualnie czyste, a ilość pozostałego osadu mniejsza od podanej wartości

Tab. 3 Ι  Dopuszczalne stężenie drobnoustrojów w pyle pobranym z wnętrza instalacji  
wentylacyjnej [2]

Drobnoustroje Dopuszczalne stężenie drobnoustrojów  
w pobranym pyle JTK/g

Grzyby pleśniowe < 15 000 
Bakterie < 30 000 

JTK – jednostka tworząca kolonie, termin równoważny z wcześniej stosowanym 
określeniem: liczebność komórek (kolonii) mikroorganizmów; liczba kolonii jest w 
warunkach idealnych równa liczbie mikroorganizmów w próbce, co przez interpolację 
pozwala na określenie ich liczby w materiale badanym przy zastosowaniu metody posiewu 
na/w pożywce

zatłuszczonych wyciągowych instala-
cji w kuchniach zawodowych w zagra-
nicznych wytycznych (np. angielskich 
i amerykańskich) podano częstotliwo-
ści ich czyszczenia. Ze względu na za-
grożenie pożarowe jest to wymaganie 
zapisane także w polskim prawie (roz-
porządzenie [11]), różniące się jednak 
proponowaną częstotliwością czysz-
czenia. W zagranicznych wymaganiach 
podane są krótsze odstępy czasowe 
– od 3 do 12 miesięcy, w  [11] – co 
najmniej jeden raz w ciągu roku. Mini-
malną zalecaną częstotliwość kontroli 
instalacji wentylacyjnych i  klimatyza-
cyjnych, innych niż kuchenne wyciągo-
we, zawiera tab. 1.
Podczas kontroli czystości należy po-
dać inspekcji co najmniej następujące 
urządzenia [10]:
■  centrala/szafa/jednostka uzdatnia-

jąca powietrze – wszystkie elemen-
ty i sekcje;

■  sieć przewodów nawiewnych wraz 
ze wszystkimi urządzeniami i  jed-
nostkami końcowymi, tłumiki hałasu, 
zainstalowane w  przewodach wen-
tylacyjnych nagrzewnice i  chłodni-
ce, przepustnice i zawory;

■  sieć przewodów wywiewnych wraz 
ze wszystkimi elementami;

■  sieć przewodów recyrkulacyjnych 
wraz ze wszystkimi elementami;

■  przewód czerpny – od czerpni do 
wlotu powietrza do centrali/szafy/
innej jednostki przygotowującej po-
wietrze.

Aby uzyskać obiektywną ocenę stanu 
czystości całej instalacji, trzeba wy-
brać reprezentatywną liczbę punktów 
próbkowania i reprezentatywne frag-
menty oraz miejsca w systemie wen-
tylacyjnym [10].
W [10] podano inne dla nowych i użyt-
kowanych systemów wentylacji i klima-
tyzacji akceptowane ilości zanieczysz-
czeń wewnątrz instalacji (tab. 2), po 
których przekroczeniu należy przepro-
wadzić czyszczenie, oraz takie same 
dla obu przypadków dopuszczalne ilości 
zanieczyszczeń pozostałych po czysz-
czeniu. Podane w tab. 2 wartości zo-
stały zmienione w  porównaniu z  pier-
wotną wersją normy Fpr EN 15780. 
Metodą odniesienia dla poboru próbki 
dla przewodów metalowych, gładkich, 
niezależnie od ich kształtu (okrągłych, 
owalnych, prostokątnych), jest metoda 
grawimetryczna, nazywana także pod-
ciśnieniową lub filtracyjną [10]. W przy-
padku przewodów porowatych i o nie-
równej powierzchni należy zastosować 
pobór pyłu za pomocą taśmy żelowej. 

Jednak konieczne są dalsze prace 
w celu ustalenia wartości granicznych 
masy pyłu dla takich przewodów.
W  normie [10] nie zdefiniowano do-
puszczalnej liczby kolonii drobno-
ustrojów w  pobranym pyle. Obecnie 
najczęściej stosuje się wartości po-
dane w tab. 3.
Poza metodą ilościową (pobór próbki 
metodą podciśnieniową), która pozwa-
la na porównanie stanu istniejącego 
z  wymaganiami normowymi, podczas 
inspekcji stosuje się metody wizualne, 
takie jak skala porównawcza (sześć 
zdjęć, inne dla instalacji nowych i użyt-
kowanych, przedstawiające różne gru-
bości osadu w przewodach i podające 
ich gęstość powierzchniową), oraz 
obserwacje wnętrza instalacji za po-
mocą kamery wideo. Do tej drugiej me-
tody kontroli stosuje się najczęściej 
roboty, czyli wprowadzane do przewo-
dów samojezdne pojazdy inspekcyjne, 
wyposażone m.in. w  kamery wideo, 
przekazujące obraz na ekran lapto-
pa w  celu bieżącej oceny czystości  
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instalacji przez operatora, a  także 
jego zapisu w celu dokumentacji prze-
prowadzanego przeglądu. Roboty te, 
poza przeprowadzaniem kontroli przed 
i po czyszczeniu, po zamontowaniu na 
nich szczotek czyszczących lub lanc 
wykorzystane są do czyszczenia prze-
wodów wentylacyjnych.

Zasady i metody czyszczenia 
przewodów
Zgodnie z [10] zaleca się, aby:
■  czyścić wyłączone instalacje wenty-

lacji i klimatyzacji;
■  stosować określoną kolejność 

czyszczenia instalacji, na przykład 
w  przypadku instalacji nawiewnej 
czyści się kolejno:
–  odgałęzienia – od nawiewników 

w kierunku przewodu głównego,
–  przewód główny, w kierunku cen-

trali/szafy wentylacyjnej/klimaty-
zacyjnej/jednostki przygotowują-
cej powietrze;

■  kierunek przepływu usuwanego z prze-
wodu zanieczyszczonego powietrza, 
zawierającego oderwane osady pyłu 
wraz ze znajdującymi się w nim bakte-
riami i grzybami mikroskopowymi, był 
zgodny z kierunkiem przesuwania się 
urządzeń czyszczących – taki sposób 
postępowania zapobiega krzyżowemu 
zanieczyszczeniu powietrza.

Najogólniej metody czyszczenia moż-
na podzielić na suche i mokre.
Sposoby czyszczenia suchego insta-
lacji podane w  [10] jako przykładowe 
(autorzy normy w  taki właśnie spo-
sób rozpoczynają wymienianie metod 
czyszczenia, zapewne chcąc w  ten 
sposób zostawić furtkę dla nowych, 
obecnie niestosowanych, metod):
■  usuwanie zanieczyszczeń w wyniku 

wytworzenia podciśnienia (vacuum 
cleaning),

■  czyszczenie z  wykorzystaniem po-
wietrza sprężonego,

■  czyszczenie za pomocą szczotek.

Do najczęściej stosowanych suchych 
metod czyszczenia przewodów wen-
tylacyjnych, służących do usuwania 
pyłu, należą:
■  czyszczenie mechaniczne szczot-

kami obrotowymi, zasilanymi elek-
trycznie lub pneumatycznie, zamon-
towanymi na wałku napędowym;

■  czyszczenie mechaniczne szczotka-
mi obrotowymi, zamontowanymi na 
samojezdnych pojazdach, zwanych 
robotami;

■  czyszczenie powietrzem sprężonym.
Przykładowe metody czyszczenia na 
mokro instalacji to zastosowanie pary 
wodnej, środków chemicznych lub bio-
cydów (do dezynfekcji).
Zazwyczaj metody suche są wystar-
czające dla systemów nawiewu powie-
trza i w większości przypadków dla sieci 
wywiewnych. Metody mokre (lub kom-
binacja metody mokrej i suchej) mogą 
być potrzebne podczas czyszczenia 
instalacji wyciągowych z  zawodowych 
kuchni oraz instalacji, w  których po-
wietrze usuwane zawiera dym, tłuszcz 
oraz podobne zanieczyszczenia. Tam 
gdzie system został zaprojektowany 
pod kątem czyszczenia na mokro, na-
leży zwrócić uwagę na warunki i ograni-
czenia, np. metodę mokrą można sto-
sować jedynie w przypadku przewodów 
o  wystarczającej szczelności, gładkiej 
powierzchni wewnętrznej, o odpowied-
nim nachyleniu oraz wyposażonych 
w system odwadniający służący do od-
prowadzenia cieczy wraz z uwolnionymi 
zanieczyszczeniami [10].
Niezależnie od wybranej technologii 
czyszczenia w  skład zestawu urzą-
dzeń wykorzystywanych podczas 
czyszczenia wchodzą:
■  urządzenie czyszczące (szczotka 

obrotowa, dysza doprowadzająca 
powietrze sprężone);

■  urządzenie filtracyjnowyciągowe 
składające się z kilku filtrów powie-
trza (zależnie od modelu stosuje się 
dwa, trzy lub cztery stopnie filtracji; 

zawsze jednak wśród nich jest filtr 
wstępny powietrza klasy np. M6 
lub F7, oraz filtr wysokoskuteczny 
HEPA, klasy H13 lub H14 lub ULPA) 
oraz wentylator wyciągowy;

■  źródło zasilania urządzenia czysz-
czącego;

■  balony zaporowe.
W  przypadku przewodów zatłuszczo-
nych (takich jak wyciągowe przewody 
odprowadzające powietrze z  okapów 
kuchennych w  kuchniach zbiorowego 
żywienia) wykorzystuje się suchy lód 
(zestalony dwutlenek węgla) rozpyla-
ny na zanieczyszczoną powierzchnię 
za pomocą robota z  obrotową dyszą 
(360°) lub pistoletu powietrznego. Su-
chy lód, uderzając w warstwę tłuszczu, 
schładza ją, co powoduje, że powłoka 
osadzonych zanieczyszczeń staje się 
krucha i łamliwa. Jednocześnie kurczy 
się materiał, do którego przyklejone są 
zanieczyszczenia, powodując osłabie-
nie ich wzajemnych połączeń. Bombar-
dowane granulkami zanieczyszczenia 
z  łatwością się kruszą i  odrywają od 
podłoża. Uwolnione zanieczyszczenia 
muszą być podobnie jak pył odprowa-
dzone na zewnątrz instalacji za pomo-
cą jednostki filtracyjnowyciągowej.
Urządzenia wentylacyjne do uzdatnia-
nia powietrza czyści się zgodnie z za-
leceniami producenta.
Czyszczenie mechaniczne, za pomo-
cą szczotek lub lancy, jest pierwszą 
podstawową metodą usuwania zanie-
czyszczeń. Dopiero w  przypadku gdy 
w  pozostałym po czyszczeniu mecha-
nicznym wewnątrz przewodów osadzie, 
podczas kontroli przeprowadzonej po 
czyszczeniu, wykryto nadmierną ilość 
drobnoustrojów, zgodnie z zaleceniami 
WHO należałoby przeprowadzić dezyn-
fekcję z  zastosowaniem przeznaczo-
nych dla systemów wentylacji i  klima-
tyzacji środków chemicznych zwanych 
biocydami. Według WHO dezynfekcja 
nie może zastąpić czyszczenia me-
chanicznego i  bez udokumentowanej 
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zasadności jej stosowania nie powinna 
być wykorzystywana w sposób rutyno-
wy jako cykliczny i  jedyny sposób usu-
wania zanieczyszczeń. 
Po zakończonym czyszczeniu niezbędna 
jest kontrola oceniająca skuteczność 
wykonanych czynności (zazwyczaj wy-
starcza metoda wizualna) oraz kon-
trola poprawności działania instalacji 
i jej regulacja, jeśli się okaże niezbędna. 
Jeżeli metoda wizualna kontroli nie jest 
w  danym przypadku wystarczająca, 
ocena czystości może być przeprowa-
dzona z wykorzystaniem obiektywnych 
pomiarów ilościowych [10]. Kontro-
la powinna być przeprowadzona we 
wszystkich czyszczonych częściach in-
stalacji. Niezbędne jest wykonanie ra-
portu po przeprowadzeniu czyszczenia. 
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krótko
Innowacyjny system klimatyzacji 
w CPD Łódź

W połowie września br. została otwarta kolejna część Centrum 
Przetwarzania Danych w Łodzi (CPD Łódź). Orange Polska 
inwestuje tu w najnowocześniejsze rozwiązania. Systemy CPD 
chronią stale ok. 13 petabajtów danych. Część z nich stanowią 
informacje o kluczowym znaczeniu dla zachowania ciągłości 
działania systemów Orange Polska, które są również newral-
giczne dla państwa i obywateli. 
Piotr Muszyński, wiceprezes Orange Polska, podkreślał, że 
wdrożono innowacyjny system klimatyzacji bazujący na techno-
logii free coolingu adiabatycznego. To w pełni ekologiczne roz-
wiązanie, które do chłodzenia sprzętu wykorzystuje pośrednio 

powietrze pobierane z zewnątrz, a w sytuacji, gdy jego tempe-
ratura jest zbyt wysoka, wykorzystuje proces odparowania wody 
do obniżenia temperatury powietrza. Gwarantuje to doskonałe 
środowisko pracy urządzeń – stałą temperaturę oraz wilgotność 
w pomieszczeniach, a dodatkowo pozwala na obniżenie zużycia 
energii – wyjaśniał.
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