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Kli�ma�ty�za�cja�po�miesz�czeń�czy�stych�(3)

Mi�mo�wpro�wa�dze�nia� wie�lu� co�raz

now�szych�środ�ków�za�po�bie�gaw�czych,

ogra�ni�cza�ją�cych� emi�sję� za�nie�czysz�-

czeń�w�czy�stych�ob�sza�rach�pra�cy,�cią�-

gle�to�układ�kli�ma�ty�za�cyj�ny�po�zo�sta�je

naj�waż�niej�szym�kre�ato�rem�wy�ma�ga�-

nej�ja�ko�ści�po�wie�trza,�dla�te�go�wy�bór

od�po�wied�nie�go,� do�sto�so�wa�ne�go� do

po�trzeb,�ukła�du�kli�ma�ty�za�cyj�ne�go�po�-

wi�nien�być�dla�pro�jek�tan�tów�i�pro�du�-

cen�tów�ce�lem�nad�rzęd�nym.

Pod�sta�wo�wym�kry�te�rium�wy�bo�ru�dla

in�we�sto�ra�są�nie�mal�za�wsze�kosz�ty�in�-

we�sty�cyj�ne� i�eks�plo�ata�cyj�ne,�w�przy�-

pad�ku� po�miesz�czeń� czy�stych,� ze

wzglę�du�na�bez�pie�czeń�stwo�i�zdro�wie

czło�wie�ka.�Kry�te�rium�kosz�tów�ab�so�lut�-

nie�nie�mo�że�być�je�dy�nym�kry�te�rium

wy�bo�ru�ukła�du�kli�ma�ty�za�cyj�ne�go.�

Wy�bór�sys�te�mu�wen�ty�la�cji�dla�po�-

miesz�czeń� czy�stych,� ze�wzglę�du�na

je�go�spe�cy�fi�kę,�mu�si�być�wie�lo�kry�te�-

rial�ny.�Pod�sta�wo�wym�kry�te�rium�jest

ro�dzaj�ope�ra�cji/pro�duk�cji,�ja�ki�bę�dzie

ob�słu�gi�wa�ny�przez�sys�tem,�a�to�im�pli�-

ku�je�dal�sze:
l ilość�po�wie�trza�na�wie�wa�ne�go�i�udział

po�wie�trza�świe�że�go�oraz�je�go�roz�dział,
l kla�sa� fil�tra�cji� po�wie�trza� -� kil�ku�-

stop�nio�wa,
l cha�rak�ter� i� wiel�kość� ob�cią�żeń� -

utrzy�ma�nie�wy�ma�ga�nych�pa�ra�me�trów

ter�mo�dy�na�micz�nych�po�wie�trza,
l spo�sób�re�gu�la�cji�ukła�dem�-�re�ali�za�cja

do�trzy�ma�nia�wy�ma�ga�nych�pa�ra�me�trów,�
lpo�ziom�ha�ła�su,
lmoż�li�wo�ści�ser�wi�so�wa�nia�oraz�kon�-

ser�wa�cji�w�ce�lu�za�cho�wa�nia�wy�ma�ga�-

nych�pa�ra�me�trów�ja�ko�ścio�wych,
l do�stęp�ne�roz�wią�za�nia�fir�mo�we�pro�-

du�cen�tów.

Ist�nie�ją�dwa�spo�so�by�utrzy�ma�nia

pa�ra�me�trów�wy�ma�ga�nej�kla�sy�czy�-

sto�ści�po�wie�trza�w�po�miesz�cze�niu

czy�stym:
l krot�ność�wy�mian�po�wie�trza�-�od�po�-

wied�nia�ilość�wy�mian�na�go�dzi�nę,�
l in�sta�la�cja� wy�wiew�na,� któ�ra� po�-

przez�usu�wa�nie�za�nie�czysz�czeń�wy�-

dzie�lo�nych� w� trak�cie� pro�ce�su� za�-

pew�nia�po�wrót�do�okre�ślo�nej�kla�sy

czy�sto�ści.

Wy�bór� spo�so�bu� ob�rób�ki� po�wie�-

trza�na�stę�pu�je�przede�wszyst�kim�w

opar�ciu�o�ana�li�zę�ope�ra�cji/pro�ce�su�i

zwią�za�ne�go�z�każ�dym�eta�pem�re�ali�-

za�cji�ry�zy�ka�za�nie�czysz�czeń.

Ist�nie�ją�dwie�do�pusz�czal�ne�opcje

do�ty�czą�ce�ob�rób�ki�po�wie�trza�[1]:
lob�rób�ka�po�wie�trza�świe�że�go�-�jest

ope�ra�cją� kosz�tow�ną,� gdyż� trze�ba

uwzględ�nić�wy�so�kie�kosz�ty�zu�ży�cia

ener�gii� po�trzeb�nej� do� uzy�ska�nia

wy�ma�ga�nej�tem�pe�ra�tu�ry�i�wil�got�no�-

ści�po�wie�trza�na�wie�wa�ne�go,
l ob�rób�ka� po�wie�trza� re�cyr�ku�lo�wa�-

ne�go�-�jest�ener�go�osz�częd�ną�for�mą

ob�rób�ki�po�wie�trza,�jed�nak�nie�mo�-

że�być�sto�so�wa�na�w�przy�pad�ku�pro�-

duk�cji/ope�ra�cji�tok�sycz�nych�i�wszę�-

dzie�tam,�gdzie�re�cyr�ku�la�cja�jest�za�-

bro�nio�na�przez�pro�ces/ope�ra�cję.

Wy�ma�ga�nia�

dla�cen�tra�li�

wen�ty�la�cyj�nej

Cen�tra�le� wy�ko�rzy�sty�wa�ne� do� po�-

miesz�czeń� czy�stych� cha�rak�te�ry�zu�ją

się�szcze�gól�ny�mi�wy�ma�ga�nia�mi�i�tyl�-

ko�nie�któ�rzy�pro�du�cen�ci�ofe�ru�ją�urzą�-

dze�nia�w�wy�ko�na�niu�hi�gie�nicz�nym.

Urzą�dze�nie�kli�ma�ty�za�cyj�ne�te�go

ty�pu�mu�si� być� przede� wszyst�kim

przy�sto�so�wa�ne�do�czę�ste�go�czysz�-

cze�nia.�Z�te�go�wzglę�du�alu�mi�nio�we

miesięcznik informacyjno-techniczny nr 6-7 (154-155), czerwiec/lipiec 2011

Kil�ku�stop�nio�wa�fil�tra�cja�po�wie�trza�w�sze�ro�kim�za�kre�sie�klas�czy�-
sto�ści,�utrzy�ma�nie�wy�ma�ga�nych�pa�ra�me�trów�ter�mo�dy�na�micz�-
nych�oraz�od�po�wied�ni�roz�dział�po�wie�trza,�o�któ�rych�pi�sa�łem�w
pierw�szych�dwóch�ar�ty�ku�łach�z�cy�klu,�to�głów�ne�za�da�nia,�ja�kie
sta�wia�się�sys�te�mo�wi�kli�ma�ty�za�cji�w�po�miesz�cze�niach�czy�stych.
Im�pli�ku�ją�one�kon�kret�ne�roz�wią�za�nia�tech�nicz�ne�i�ja�ko�ścio�we,
któ�re�po�win�ny�być�re�ali�zo�wa�ne�przez�pro�du�cen�tów�ofe�ru�ją�cych
urzą�dze�nia�dla�za�sto�so�wań�w�te�go�ty�pu�ukła�dach.
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Odzysk w centrali

Rys. 1. Przy kład or ga ni za cji ukła du
kli ma ty za cji dla re ali za cji wa run ków
asep tycz nych w po miesz cze niach czy -
stych - pro duk cyj nych: kla sa A w oto -
cze niu kla sy B. 
Wy po ro wy prze pływ po wie trza re ali -
zo wa ny na nie mal ca łej po wierzch ni
po miesz cze nia. Wy wiew or ga ni zo wa -
ny w dol nej czę ści. In sta la cja od py la -
nia sto so wa na opcjo nal nie [2].

Rys. 2. Przy kła do wa kon fi gu ra cja
cen tra li prze zna czo nej do ob rób ki
po wie trza w po miesz cze niach czy -
stych [5]. Układ z od zy skiem cie pła
za po mo cą cie czy po śred ni czą cej z
dwu stop nio wą fil tra cją, chło dze niem
i do grze wa niem po wie trza na wie -
wa ne go.
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ob�rób�ki�po�wie�trza


