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Kli�ma�ty�za�cja�po�miesz�czeń�czy�stych�(2)

Oprócz fil tra cji ukła dy kli ma ty za -

cyj ne w po miesz cze niach czy stych

utrzy mu ją wy ma ga ne pa ra me try ter -

mo dy na micz ne po wie trza. Je śli nie

ma spe cjal nych wy ma gań dla ope ra cji

lub pro duk cji, ogól nie dla po miesz -

czeń czy stych przyj mu je się na stę pu -

ją ce pa ra me try pro jek to we, wy ma ga -

jąc przy tym pre cy zyj nej re gu la cji w

za kre sie przy ję tych pa ra me trów [1]:

l tem pe ra tu ra ti = (20-22)°C przy to -

le ran cji +/- 0,5 K. W nie któ rych przy -

pad kach wy ma ga na jest wyż sza tem -

pe ra tu ra, np. w sa lach ope ra cyj nych.

lwil got ność j= (30-50)% przy to le -

ran cji w za kre sie od +/-0,5 do +/-5%.

Pod czas okre śle nia pa ra me trów ter -

mo dy na micz nych na le ży brać

pod uwa gę, oprócz in dy wi du al -

nych, za leż nych od ope ra cji bądź

tech no lo gii, stan dar do we zy ski

cie pła i wil go ci emi to wa ne od:

oświe tle nia, lu dzi/per so ne lu itd.

W przy pad ku po miesz czeń

czy stych istot ne znacz nie od gry -

wa od po wied ni roz dział po wie -

trza, któ ry po zwa la za cho wać od -

po wied nie pręd ko ści prze pły wu

w stre fie pra cy oraz do pusz czal -

ny po ziom tur bu len cji i pręd ko -

ści prze pły wu po wie trza. 

Zgod nie z prze pi sa mi

GMP, któ re moż na prze nieść

na in ne pro ce sy [3]: sys tem

prze pły wu po wie trza przede

wszyst kim nie po wi nien sta no wić

ry zy ka za nie czysz czeń, np. roz pro -

wa dzać czą stek od źró deł ich po -

wsta wa nia (osób, czyn no ści, ma -

szyn). W po miesz cze niach czy stych

na wiew po wie trza moż na or ga ni zo -

wać w dwo ja ki spo sób:

l za po mo cą kon wen cjo nal nych na -

wiew ni ków o wy so kiej in duk cji -

prze pływ tur bu lent ny, 

l za po mo cą su fi tów lub (rza dziej sto -

so wa nych) ścian fil tra cyj nych - ni sko -

tur bu lent ny prze pływ wy po ro wy

(pio no wy lub po zio my).

Dla po trzeb po miesz czeń czy stych

na wiew re ali zo wa ny jest w więk szo ści

przy pad ków za po mo cą kon wen cjo -

nal nych na wiew ni ków wy po sa żo nych

w filtr ab so lut ny.

Dzię ki za sto so wa nej ilo ści wy mian

na wiew ni ki roz rze dza ją efek tyw nie

kon cen tra cję czą stek za nie czysz czeń.

Ich ilość oraz umiej sco wie nie za leż ne

są od kla sy czy sto ści, któ ra im pli ku je

ilo ści wy mian po wie trza w po miesz -

cze niu. Ta ki spo sób na wie wu, w przy -

pad ku zgrub nych klas czy sto ści, sta -

no wi sku tecz ne roz wią za nie.

Uzy ska nie na to miast wa run ków

asep tycz nych, np. pod czas pro duk cji

ste ryl nej lub ope ra cji, jest moż li we do

osią gnię cia przez na wiew tyl ko przy za -

sto so wa niu wy po ro we go (la mi nar ne go)

prze pły wu po wie trza. Ochro na opar ta

jest na izo la cji stru mie niem po wie trza

wszyst kie go, co się w nim znaj du je. 

W za leż no ści od za sto so wa nych fil -

trów koń co wych uzy sku je my od po -

wied nią kla sę czy sto ści. In ną ce chą nie -

zbęd ną do uzy ska nia wła ści we go efek -

tu jest od po wied nie na tę że nie, a więc

pręd kość prze pły wu po wie trza za leż na

od ope ra cji/pro ce su wy twa rza nia.

Roz�dział�po�wie�trza

Po przez ukie run ko wa ny, wy -

po ro wy prze pływ o okre ślo nym

na tę że niu moż na kon tro lo wać

prze pływ za nie czysz czeń, przez

co moż na uzy skać zgod nie z ISO

14644-4 [4]: 

lOchro nę otwar te go pro duk tu

przed wpły wem śro do wi ska ze -

wnętrz ne go (rys. 1 i 2).

l Ochro nę ope ra to ra, ob słu gu -

ją ce go ma szy nę, urzą dze nie,

przed wdy cha niem szko dli -

wych dla zdro wia sub stan cji

(rys. 3 i 4).

l Ochro nę pro duk tu i ope ra to -

ra (rys. 5 i 6).

W przy pad ku czę ste go prze -

miesz cza nia się osób w po bli żu

na wie wu lub w czę ści ru cho -

mej ma szyn czy źró deł cie pła

mo gą cych za kłó cić prze pływ la -
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