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uwagę na cechy, którymi winno charakteryzować się  takie źródło. Jednym z popularniejszych źródeł  jest grunt  i  jemu poświęcona  jest  ta 
publikacja. Przedstawione zostały w niej rodzaje gruntu występujące na obszarze Polski oraz ich charakterystyka cieplna w postaci jednost-
kowych mocy cieplnych pozyskiwanych przez wymienniki poziome i pionowe, których wartości podawane są w literaturze. W końcowej części 
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Szanowni Czytelnicy !

Rok 2014 był XXI. rokiem naszej 
obecności na krajowym rynku cza-
sopism specjalistycznych w dzie-
dzinach wentylacji, klimatyzacji, 
chłodnictwa, niekonwencjonalnych 
źródeł energii i im pokrewnych. 
W tym okresie od początku wyda-
wania naszego tytułu ogółem uka-
zało się 226 numerów „Techniki 
Chłodniczej i Klimatyzacyjnej”. Jak 
zwykle przy okazji podsumowa-
nia dorobku kolejnego roku, warto 
podkreślić wysiłek osób tworzą-
cych kolejne numery pisma w tym 
okresie, ale również i w minionych 
ponad dwudziestu latach. Przede 
wszystkim autorów, których publi-
kacje mamy przyjemność Państwu prezentować na naszych łamach od 
1994 roku. Niestety, wielu z nich już nam nie towarzyszy w tej wydawni-
czej wędrówce, ale jestem przekonany, że wciąż są obecni duchem i za-
pewne krytycznym okiem postrzegają efekty naszej pracy, niestety już 
z innego wymiaru. W ubiegłym roku szeregi osób nieobecnych, ważnych 
dla środowiska powiększyli Jerzy Loth i Zenon Łoziński. Ich odejście, 
to wielka strata dla chłodnictwa i klimatyzacji nie tylko w naszym regio-
nie, ale i szerzej w kraju.  
 Podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, tak i tym razem 
w numerze pierwszym dokonam syntetycznej oceny naszej działalności 
w minionych dwunastu miesiącach, a oto jej efekty. W ubiegłym roku 
ukazało się 9 zeszytów pisma, w tym trzy  sygnowane podwójną nume-
racją (nr 6-7/2014, 8-9/2014 , 11-12/2014). Podjęliśmy w nich szereg 
tematów wiodących, a były to m. innymi: systemy klimatyzacji precy-
zyjnej stosowane w pomieszczeniach ze sprzętem IT (nr 1/2014), bada-
nia prototypowego rozwiązania komory składowej marchwi (nr 3/2014), 
koncepcje zastosowania rurki ciepła w systemie ogrzewania płyty boiska 
piłkarskiego dla kompleksu sportowego „Orlik 2012” (nr 4/2014), wen-
tylacja i klimatyzacja obiektów zabytkowych i ochrona zbiorów (część 
1 – nr 4/2014, część 2 – nr 5/2014), technika chłodnicza wykorzystywana 
do zabiegu krioablacji w leczeniu arytmii serca (nr 6-7/2014), terapeu-
tyczne działanie niskich temperatur (nr 8-9/2014), badania eksperymen-
talne obiegu z pompowaniem kapilarnym (nr 8-9/2014), rzeczywiste 
warunki pracy powietrznej sprężarkowej pompy ciepła (nr 10/2014),  
badania mikrostrugowego mikro wymiennika ciepła (nr 10/2014, nr 11-
12/2014), rozwiązania systemowe w zakresie grzania i chłodzenia (nr 
11-12/2014), i wiele innych, których z racji ograniczenia miejsca, tutaj 
nie wymienię. 
 W ubiegłym roku na łamach pisma pojawiło się ogółem 125 artyku-
łów, wśród których 43, to oryginalne opracowania problemowe, a 16 zo-
stało przygotowanych przez współpracujące z nami firmy. Na łamach pi-
sma pojawiły się nazwiska 55 autorów i współautorów publikacji. W tym 
miejscu tradycyjnie chciałbym skierować słowa uznania i zarazem po-
dziękowania na ręce tych osób, których bezpośredni wkład w tworzenie 
„TCHK” w minionym roku był szczególnie widoczny, a są to: Krzysztof 
Kaiser (6 poz.), Małgorzata Pochwatka (4 poz.), Dariusz Butrymowicz 
(3 poz.), Rafał Andrzejczyk (3 poz.), Tomasz Muszyński (3 poz.), Mate-
usz Kalinowski (3 poz.), Wojciech Pepliński (2 poz.). Szczególne słowa 
uznania i podziękowania kieruję na ręce Krzysztofa Kaisera, który po-
dobnie jak przed rokiem również w ubiegłym roku był częstym gościem 
na naszych stronach. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym publikacjom 
przybliżone zostały kolejne zagadnienia teoretyczne, badawcze i tech-
niczne, znajdujące się w sferze zainteresowania naszego czasopisma. 

 Jest oczywiste, że bez materiałów o charakterze reklamowym wi-
zerunek pisma byłby mniej atrakcyjny, stąd też w imieniu zespołu re-
dakcyjnego chciałbym serdecznie podziękować wszystkim reklamodaw-
com, i oczywiście zachęcić ich do dalszego aktywnego współtworzenia 
pisma. Do firm, które towarzyszyły nam w roku 2013 należały: Honey-
well Warszawa, TROX Technik Piaseczno, PPUCh Tarczyn, Fundacja 
PROZON, Przemysłowe Systemy Chłodnicze Warszawa, SYSTHERM 
Poznań, ALFACO Wrocław, EMERSON Climate Technologies, LINDE 
Gaz Polska, PPH COOL Chotomów, i wiele innych. Słowa podziękowa-
nia kieruję również pod adresem portali branżowych, w których nasze 
ważniejsze przedsięwzięcia są zawsze obecne.
 Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, i w roku minio-
nym dostrzec można było naszą obecność w materiałach sygnowanych 
przez Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa z siedzibą w Paryżu, co 
każdego roku odnotowujemy jako istotne osiągnięcie dla nas, a szcze-
gólnie dla współpracujących z nami autorów.
 Z dużym zaangażowaniem prowadziliśmy w ub. roku działalność 
szkoleniową w ramach Gdańskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji, 
działającego pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. Ogółem 
w tym okresie odbyło się 25 szkoleń, w których udział wzięło 325 osób 
z terenu całego kraju, a po zdaniu stosownego egzaminu w Ośrodku 
Egzaminacyjnym Politechniki Gdańskiej, Świadectwo Kwalifikacji 
uzyskało ok. 240 z nich. Podczas jednego ze szkoleń, a później egza-
minu spotkała zarówno ekipę egzaminacyjną, jak i kursantów niemiła 
niespodzianka, w postaci awarii zasilania. Jednak z uwagi na sporą grupę 
osób z południa kraju, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu części eg-
zaminacyjnej pomimo takiego utrudnienia z wykorzystaniem w funkcji 
punktów oświetleniowych aparatów komórkowych. Świadczy to o dużej 
determinacji uczestników tego przedsięwzięcia, co dokumentują załą-
czone fotografie. 
 Ciekawym doświadczeniem dla naszego zespołu szkoleniowego 
było pięć szkoleń przeprowadzonych dla uczniów średnich szkół tech-
nicznych województwa Pomorskiego w ramach programu doskonale-
nia kształcenia młodzieży. Przedsięwzięcie to znajdowało się w gestii 
Urzędu Marszałka województwa, a jego uczestnikami ogółem było 100 
uczniów reprezentujących Technikum Chłodnicze w Gdyni oraz zespoły 
szkół zawodowych z Gdańska, Kościerzyny, Miastka i Chojnic. Z roz-
mów prowadzonych z uczestniczącymi w  tych szkoleniach uczniów wy-
nikało, że forma przekazywania informacji przez osoby o dużej wiedzy 
zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, zyskała ich pełną aprobatę. 
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 Podobnie jak w roku 2013, w ramach „Modułowego systemu szko-
leń” ogółem prowadziliśmy 8 rodzajów szkoleń. Co niezwykle dla nas 
ważne, uczestnicy dotychczasowych szkoleń wyrażają zadowolenie 
z poziomu i rzetelności ich prowadzenia. W listopadzie ubiegłego roku 
minęła kolejna, a mianowicie jedenasta rocznica działalności Gdańskie-
go Centrum Szkoleń i Certyfikacji. W okresie tym ogółem przeprowa-
dziliśmy ponad 290 szkoleń, w których udział wzięło ok. 3360 osób, 
a świadectwa kwalifikacji w Ośrodku Egzaminacyjnym przy Poltechnice 
Gdańskiej uzyskało ok. 2250 osób. Przy okazji chciałbym  zwrócić Pań-
stwa uwagę na łatwy i czytelny dostęp do informacji o prowadzonej dzia-
łalności wydawniczej i szkoleniowej na naszej strony internetowej www.
tchik.com.pl, do której odwiedzania zachęcamy naszych czytelników.  
 Naszą XXI-letnią, dobrą tradycją są spotkania zespołu redakcyjne-
go, których celem jest między innymi ocena mijającego roku. Tym razem 
była to nowa piwiarnia „Bohemia” zlokalizowana na gdańskiej starówce, 
gdzie w dniu 26 stycznia br. dokonaliśmy podsumowania ostatnich 12. 
miesięcy oraz omawialiśmy zamierzenia na rok 2015, a także w dłuż-
szym horyzoncie czasowym naszej działalności, jak zwykle w doskona-
łej atmosferze.  
 Po tym podsumowaniu naszej ubiegłorocznej działalności, przej-
dę do zwięzłego omówienia zawartości tego, otwierającego XXII. rok 
edycji naszego czasopisma zeszytu sygnowanego podwójną numeracją, 
który otwiera artykuł R. Martyki i P. Koszorka poświęcony charaktery-
styce cieplnej gruntów występujących na obszarze Polski. Na wstępie 
zwrócono w nim uwagę na liczne zalety stosowania pomp ciepła w bu-
dynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Niezwykle ważnym 
zagadnieniem w projektowaniu systemów grzewczych opartych na tego 
typu urządzeniach jest wybór dolnego źródła ciepła. Autorzy zwracają 
uwagę na cechy, którymi winno charakteryzować się takie źródło. Jed-
nym z popularniejszych źródeł jest grunt i jemu poświęcona jest ta publi-
kacja. Przedstawione zostały w niej rodzaje gruntu występujące na ob-
szarze Polski oraz ich charakterystyka cieplna w postaci jednostkowych 
strumieni ciepła pozyskiwanych przez wymienniki poziome i pionowe, 
których wartości podawane są w dostępnej literaturze. W końcowej czę-
ści publikacji podano rekomendowane wartości strumieni ciepła pozy-
skiwanych przez wymienniki gruntowe. Z kolei S. Reszewski, M. Żak 
i P. Regucki prezentują możliwości wykorzystania procesu resublimacji 
jako dolnego źródła ciepła w nowoczesnych transformatorach ciepła. 
W artykule omówiono proces resublimacji wilgoci i możliwości teore-
tyczne jego wykorzystania, jako dolnego źródła ciepła w transformato-
rach ciepła. Przedstawiono wyniki eksploatacji takiego transformatora 
wykorzystującego jako dolne źródło ciepła, ciepło przemiany fazowej 
pary wodnej zawartej w powietrzu atmosferycznym. Prototypowe urzą-
dzenie zainstalowane zostało w domu jednorodzinnym o powierzchni 
ogrzewanej 235 m2, w którego systemie grzewczym transformator cie-
pła jest źródłem monowalentnym, zapewniającym efekt grzewczy na 
potrzeby c.o. oraz c.w.u.. Dane przedstawione w publikacji obejmują 
trzy pełne lata eksploatacji instalacji (od 2012 do 2014 r.), w którym to 
okresie uzyskano wysoki współczynnik efektywności grzewczej COP, 
a zatem niski koszt eksploatacji systemu. Kolejna pozycja, jest ostatnią 
częścią cyklu publikacji W. Peplińskiego poświęconych rzeczywistym 
warunkom pracy powietrznej, sprężarkowej pompy ciepła („TCHiK”, 
nr. 10/2014, s.383-389) oraz odszranianiu chłodnicy powietrza tego 
urządzenia prowadzonemu w oparciu o pomiar prądu doprowadzanego 
do silnika jej wentylatora („TCHiK”, nr.11-12/2014, s.431-435). W tej 
publikacji przedstawiona została ocena ekonomiczna wybranych metod 
inicjacji procesu odszraniania powietrznej pompy ciepła, oparta na stwo-

rzonym przez autora modelu matematycznym oraz badaniach prowadzo-
nych na rzeczywistym urządzeniu. Przedstawiony model matematyczny 
z dobrym przybliżeniem pozwala określić ilość operacji odszraniania.
 W dziale poświęconym problematyce klimatyzacji i wentylacji znaj-
dziecie Państwo dwa materiały, pierwszy z nich przygotowany przez A. 
K. Paradowską i K. Gładyszewską-Fiedoruk jest pierwszą częścią więk-
szej całości poświęconej koncepcji klimatyzacji dwóch sal operacyjnych 
w szpitalu dnia jednego. We współczesnym systemie szpitalnictwa, jed-
nym z ważniejszych problemów jest wysokie ryzyko wystąpienia infek-
cji bakteriologicznej zarówno u osób hospitalizowanych, jak i personelu 
medycznego. Jednym z bardziej efektywnych sposobów walki z tym 
zagrożeniem jest rozwój technologii klimatyzacji stosowanej w obiek-
tach służby zdrowia, przede wszystkim w salach operacyjnych. W części 
pierwszej artykułu przedstawiono wymagania prawne dotyczące klima-
tyzacji w obiektach służby zdrowia. Omówiono potencjalne zagrożenia 
bakteriologiczne na jakie mogą  narażeni być pacjenci oraz personel szpi-
talny. Zwrócono uwagę na parametry powietrza zapewniające komfort 
pracy zespołu operacyjnego, m.in. na rozkład ciśnień w pomieszczeniach 
szpitalnych, stosowane w nich rodzaje przepływu powietrza oraz rozwią-
zania nawiewu powietrza. Z kolei K. Kaiser w swoim opracowaniu pod-
jął temat wentylacji pomieszczeń kotłowni. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie bu-
dynek i jego pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub 
klimatyzację, stosownie do ich przeznaczenia. W związku z tym rów-
nież pomieszczenia kotłowni powinny być wyposażone w wentylację 
nawiewno-wywiewną, zapewniającą doprowadzenie powietrza w spo-
sób ciągły. W publikacji autor omawia zadania wentylacji w tego typu 
pomieszczeniach oraz sposoby jej realizacji. Szczegółowo odnosi się do 
kotłowni na paliwa stałe, gazowe i ciekłe. Warto zauważyć, że w myśl 
obowiązujących przepisów zabronione jest przyłączanie urządzeń wen-
tylacyjnych do przewodu spalinowego kotła z palnikiem wentylatoro-
wym z zamkniętą komorą spalania.
 W dziale informacji zamieściliśmy artykuł przygotowany przez prof. 
A. Barylskiego, a poświęcony warunkom uzyskania tzw. Karty Zawo-
dowej Inżyniera, której wydawanie w UE rozpoczęto w dniu 1 stycz-
nia 2013 roku. Kolejny materiał poświęcony jest Międzynarodowemu 
Kongresowi PROCLIMATE 2015, który odbędzie się w Warszawie 
w dniu 4 marca br. pod hasłem przewodnim „Trendy i technologie jutra”. 
W jego końcowej części zamieściliśmy szczegółowy program czterech 
sesji. Przedstawiamy również informację ze spotkania delegacji Krajo-
wego Forum Chłodnictwa z przedstawicielami Ministerstw Gospodarki 
i Środowiska na temat certyfikacji F-gazowej w Polsce. Wydawało by 
się, że technika chłodnicza nie znajduje zastosowania w drążeniu tu-
neli drogowych. Okazuje się, że jest inaczej. O tym fakcie znajdziecie 
Państwo informacje w relacji z budowy tunelu drogowego pod Martwą 
Wisłą w Gdańsku. W dziale materiałów sponsorowanych publikujemy 
artykuł M. Zalewskiego z firmy KLIMA-THERM poświęcony wza-
jemnemu oddziaływaniu jednostek zewnętrznych w układach VRF oraz 
zasadom optymalnego ich posadowienia. W bloku tym zamieściliśmy 
również najciekawsze realizacje roku 2014 z urządzeniami firm KLIMA-
-THERM i KLIMOR. Ciekawy materiał otrzymaliśmy z firmy PBUCH 
S.A., w którym przedstawiona jest charakterystyka techniczna produko-
wanego przez tego producenta we współpracy z Akademią Marynarki 
Wojennej w Gdyni ratowniczo-leczniczego kontenerowego zestawu hi-
perbarycznego.
 W numerze znajdziecie Państwo tradycyjnie „Tematyczny spis tre-
ści rocznika 2014 TCHiK”.  Zamieściliśmy również relację fotograficzną 
z kolejnego, pierwszego w bieżącym roku szkolenia i egzaminu na świa-
dectwo kwalifikacji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji.  
 Na koniec tego, tradycyjnie obszernego wstępniaka chciałbym ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy pamiętali o nas w okresie świą-
teczno-noworocznym, przesyłając na adres Redakcji wiele wspaniałych 
kartek świątecznych z najlepszymi życzeniami. Sporo życzeń napłynęło 
także w formie elektronicznej. Wszystkim składamy serdeczne podzię-
kowanie.
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TEMATYCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2014
„technika chłodnicza i klimatyzacyjna”

(Rok XXI)

                POMPY CIEPŁA I ICH ZASTOSOWANIE nr str.     

Ocena techniczno-ekonomiczna zastosowania gruntowej pompy ciepła w systemie ogrzewania budynków w warunkach powiatu 
kościerskiego 
(Jakub Picheta)

1 5

Systemy grzewcze oparte na powietrznych absorpcyjnych i sprężarkowych pompach ciepła w budynkach użyteczności publicznej
(Mateusz Kalinowski) 2 54

Budowa i działanie systemu grzewczego dla budynku gimnazjum opartego na absorpcyjnych pompach ciepła
(Mateusz Kalinowski) 4 142

Ocena ekonomiczna użytkowania systemu grzewczego opartego na absorpcyjnych pompach ciepła w budynku użyteczności publicznej
(Mateusz Kalinowski) 5 194

Rzeczywiste warunki pracy powietrznej sprężarkowej pompy ciepła i ich ocena
(Wojciech Pepliński 10 383

Rozwiązania systemowe w zakresie grzania i chłodzenia
(Adam Koniszewski) 11-12 422

Odszranianie powietrznej sprężarkowej pompy ciepła w oparciu o pomiar prądu doprowadzonego do silnika wentylatora 
chłodnicy powietrza
(Wojciech Pepliński)

11-12 431

KOLEKTORY SŁONECZNE I ICH WYKORZYSTANIE

Kolektory słoneczne w budownictwie jednorodzinnym. Część 2. Metoda F-CHART w analizie techniczno-ekonomicznej 
(Jan Wajs, Blanka I. Jakubowska) 1 10

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

Systemy klimatyzacji precyzyjnej stosowane w pomieszczeniach ze sprzętem IT
(Małgorzata Pochwatka) 1 14

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w obowiązującym prawie. Część 9. Pomieszczenia naukowo-kulturalne i inne
(Krzysztof Kaiser) 1 27

Chłodzenie szaf sterowniczych
(Marcin Kaniecki) 2 63

Klimatyzacja precyzyjna serwerowni z wykorzystaniem tzw. swobodnego chłodzenia („free cooling”)
(Małgorzata Pochwatka) 3 108

Klimatyzacja serwerowni
(Paweł Rosztajn) 3 114

Ocena powszechności stosowania systemów wentylacji
(Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk) 3 117

Ocena ekonomiczna układu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni z wykorzystaniem tzw. swobodnego chłodzenia („free cooling”)
(Małgorzata Pochwatka) 4 158

Wentylacja i klimatyzacja obiektów zabytkowych i ochrona zbiorów. Część 1
(Krzysztof Kaiser) 4 161

Automatyka sterująco-zabezpieczająca w układach chłodzenia serwerowni
(Małgorzata Pochwatka) 5 198

Wentylacja i klimatyzacja obiektów zabytkowych i ochrona zbiorów. Część 2
(Krzysztof Kaiser) 5 205

Monografia 12: WENTYLACJA W AUDYCIE ENERGETYCZNYM
(Krzysztof Kaiser) 5 208

Kondensacja wilgoci na powierzchni i we wnętrzu przegród budowlanych
(Krzysztof Kaiser) 6-7 248

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w obowiązującym prawie. Część 10. Wentylacja i klimatyzacja w prawie unijnym
(Krzysztof Kaiser) 8-9 331

Wpływ rodzaju odzysku ciepła i konstrukcji central wentylacyjnych na higienę procesu uzdatniania powietrza
(Leszek Madej) 8-9 335

Sprawność odzysku ciepła w układach wentylacji
(Waldemar Targański) 10 390

WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI

Zagadnienia wykorzystania pompowania kapilarnego w mikrokanałowych wymiennikach ciepła
(Jarosław Karwacki, Dariusz Butrymowicz, Jarosław Mikielewicz) 2 48
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Uwagi praktyczne na temat chłodnic powietrza
(Grzegorz Mizera) 5 190

Badania miktrostrugowego mikro wymiennika ciepła. Część 1. Budowa wymiennika i układu pomiarowego
(Tomasz Muszyński, Rafał Andrzejczyk, Przemysław Kozak) 10 368

Badania miktrostrugowego mikro wymiennika ciepła. Część 2. Charakterystyka cieplno-przepływowa
((Tomasz Muszyński, Rafał Andrzejczyk) 11-12 416

CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA OBIEKTU SPORTOWEGO

Obciążenie cieplne systemu ogrzewania płyty boiska piłkarskiego kompleksu sportowego „Orlik 2012”
(Paweł Koszorek) 2 58

Zastosowanie rurki ciepła w systemie ogrzewania płyty boiska piłkarskiego kompleksu sportowego „Orlik 2012”
(Paweł Koszorek) 4 151

RURKI CIEPŁA: BADANIA, ZASTOSOWANIE

Koncepcja stanowiska do badania możliwości bezpompowego przetłaczania czynnika w rurce ciepła z pętla obiegową za pomocą 
sił kapilarnych. Część 1
(Krzysztof Błauciak, Dariusz Mikielewicz)

3 92

Badania eksperymentalne obiegu z pompowaniem kapliarnym
(Paweł Szymański, Dariusz Mikielewicz) 8-9 321

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

Badania prototypowego rozwiązania komory składowej marchwi
(Grzegorz Mizera, Dariusz Butrymowicz, Jarosław Karwacki, Maria Grzegorzewska, Franciszek Adamicki) 3 99

MASZYNY I URZĄDZENIA

Bezolejowe urządzenia napędowe w instalacjach sprężarkowych i pompowych
(Tomasz Muszyński, Rafał Andrzejczyk) 5 212

Niskotemperaturowe sprężarki firmy Copeland przeznaczone do systemów z czynnikami R 407F i R 407A
(Krzysztof Dunowski) 6-7 254

Sprężarka śrubowa z automatyczną regulacją sprężu wewnętrznego: zasada działania, charakterystyczne parametry, 
zastosowanie
(Artur Winkowski, Bogdan Mazur)

11-12 440

TECHNIKA CHŁODNICZA W MEDYCYNIE

Technika chłodnicza wykorzystywana do zabiegu krioablacji w leczeniu arytmii serca
(Eliza Bisewska) 6-7 234

System przygotowania i doprowadzenia płynu niskotemperaturowego do zabiegu krioablacji mięśnia sercowego
(Eliza Dobka) 8-9 312

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDYNKACH PASYWNYCH

Analiza i ocena techniczna możliwości wykorzystania OŹE w budynkach pasywnych
(Andrzej Idzi) 6-7 242

Koncepcja systemu grzewczego i wentylacyjnego dla budynku pasywnego
(Andrzej Idzi) 10 372

KRIOTECHNIKA

Terapeutyczne działanie niskich temperatur
(Anna Marée) 8-9 300

TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI

Profesjonalne przechowywanie wina
(Andrzej Różycki, Przemysław Jakubowski) 8-9 338

EKSPLOATACJA

Eksploatacja okrętowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Część 13. Wybrane obiegi chłodnicze stosowane w morskim 
transporcie ładunków skroplonych
(Dariusz Nanowski)

10 394

INSTALACJE CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE

Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne w aspekcie ograniczania śladu węglowego (CF)
(Urszula Stęplewska, Magdalena Wróbel-Jędrzejewska) 11-12 436
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INFORMACJE OGÓLNE
Lodowisko na Stadionie Narodowym 1 32

Tematyczny spis treści rocznika 2013 „TCHiK” 1 19

Tematyka kolejnych zeszytów „TCHiK” w roku 2014 (rocznik XXI) 1 34

Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku 1 35

Nowi doktorzy w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej Politechniki Gdańskiej 2 67

Innowacje Energetyczne na wyciągnięcie ręki 2 68

Nowa monografia Wydawnictwa „MASTA”: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA. WYMAGANIA PRAWNE, PROJEKTOWANIE, EKSPLOATACJA 2 69

Nowy tytuł Wydawnictwa Systherm z Poznania: ZDROWY DOM 2 71

Ustawa o OZE wspierać będzie naszych hobbystów 2 73

Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku 2 75

Rozmowa z Michałem DOBRZYŃSKIM na temat nowych czynników w klimatyzacji samochodowej i zmian legislacyjnych 
dotyczących F-gazów 3 119

Propozycja innego podejścia do oceny pracy pracowników naukowych i punktacji jednostek naukowych w zakresie nauk technicznych
(Piotr Cyklis) 3 121

VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy 3 123

Forum WENTLACJA - Salon KLIMATYZACJA 2014
(Waldemar Targański) 3 124

Air Products wspiera organizatorów Mistrzostw Świata w skokach narciarskich w Harrachowie 3 128

Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku 3 129

Recenzje (51). Stanisław WITCZAK „Wrzenie naturalnych czynników chłodniczych podczas przepływu w kanałach i minikanałach”
(Zenon Bonca) 4 169

39-ta edycja targów „Mostra Convegno Expocomfort” w Mediolanie
(Józef Kisielnicki) 4 171

XX Wrocławskie Targi Książki Naukowej 4 172

Szkolenie firmy AC PROREF na zamku w Rydzynie 4 175

VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy w Raciborzu 4 177

Nowoczesne stanowisko dydaktyczne w Laboratorium Maszynowym Politechniki Gdańskiej od firmy FLOWAIR
(Zenon Bonca) 4 178

Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku 4 180

Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 2014 5 215

VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy: Zielone światło dla światowego przemysłu fotowoltaicznego 5 217

VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy: Rehabilitacja prosumenckiej i rozproszonej energetyki odnawialnej 5 218

Seminaria legislacyjne zorganizowane przez firmę SCHIESSL Polska 5 219

PORT PC: Pompy ciepła w Polsce wychodzą z cienia innych technologii OZE 5 220

Targi RENEXPO Poland 2014: Polska stawia na energię przyszłości! 5 221

Seminarium firmy TROX w Gdańsku
(Jakub Picheta) 5 222

Spotkanie Partnerów firmy AREA Cooling Solutions we Wrocławiu 5 223

Relacja ze szkolenia prowadzonego przez Area Cooling Solutions w Sopocie 5 224

Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku 5 226

Jerzy LOTH (1942 - 2014) 6-7 258

VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy w Raciborzu 6-7 259

FIrma „Bitzer” wypowiada wojnę fałszerzom! 6-7 268

Krajowe Forum Chłodnictwa: czynniki chłodnicze - ważne terminy! 6-7 270

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
(Joanna Ryńska) 6-7 273

Seifi Ghasemi nowym prezesem i dyrektorem generalnym firmy AIR PRODUCTS 6-7 276

Targi CHILLVENTA już w październiku
(Waldemar Targański) 6-7 277

Czyste powietrze w standardzie
(Dariusz Chrzanowski, Klaster KlimaPomerania) 6-7 282

V Sympozjum firmy GÜNTNER POLSKA
(Jerzy Stachowiak) 6-7 283

Firma przyjazna studentom
(KLIMA-THERM) 6-7 285

Stanowisko do testowania schładzaczy cieczy w firmie PPH COOL
(Dariusz Galicki) 6-7 286
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Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku 6-7 287

Rozwój technologii produkcji i zastosowania powietrznych pomp ciepła
(Marek Gaziński, Michał Ociepa) 8-9 344

Dom energooszczędny - inteligentna technologia budownictwa
(RENEXPO Poland) 8-9 351

Polacy coraz chętniej inwestują w kolektory słoneczne
(RENEXPO Poland) 8-9 352

Czy biogazownie są opłacalne
(RENEXPO Poland) 8-9 353

Firma Emerson Climate Technologies na targach Chillventa 2014 8-9 354

Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku 8-9 320

Zenon ŁOZIŃSKI (1948 - 2014) 10 396

Krajowe Forum Chłodnictwa: Nowa unijna legislacja F-gazowa - to już wkrótce! 10 397

Nowy zawód „technik chłodnictwa i klimatyzacji”
(Marian Deręgowski) 10 398

Nowy poradnik z techniki chłodniczej
(Dariusz Butrymowicz) 10 399

Recenzje (52). Krzysztof KAISER „Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów”
(Zenon Bonca) 10 401

Nowe laboratorium chłodnicze firmy Honeywell w Czechach 10 402

Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku 10 403

XLVI Dni Chłodnictwa
(Grzegorz Krzyżaniak) 11-12 444

Nowy PORADNIK wydawnictwa SYSTHERM 11-12 451

Co powinien umieć technik chłodnictwa i klimatyzacji 11-12 452

Targi Chillventa 2014
(Piotr Jasiukiewicz) 11-12 454

Firma UNIDEX na XIX. Międzynarodowych Targach „AGROPRODMASH” w Moskwie
(Jan Kania) 11-12 459

Fundacja PROZON szkoli polskich techników w Czechach 11-12 460

Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku 11-12 462

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej na cele klimatyzacyjne w budynku biurowym przy pomocy adsorpcyjnych agregatów 
chłodniczych
(Marcin Malicki)

1 37

Agregaty Refcold - jakość i niezawodność w instalacjach chłodniczych 2 77

Air products dostarczy technologię do wydobycia gazu ziemnego na potrzeby projektu jamalskiego w Rosji
(Air Products) 2 78

Śnieg można wyprodukować nawet na SAHARZE
(Air Products) 2 79

Dom opieki w Montcenis z pompami ciepła Panasonic ECOg 2 81

Sprężarki hermetyczne Bristol
(Adam Żółtaniecki, AREA) 3 132

Panasonic zmodernizował linię pomp ciepła Aquarea T-CAP 5 227

Ziębnicze osuszacze sprężonego powietrza
(ATLAS COPCO POLSKA) 6-7 289

Pięć nowych agregatów chłodniczych o szerokim zakresie wydajności
(TRANE) 6-7 292

Firma Panasonic ogranicza wycieki czynnika chłodniczego w systemach VRF 6-7 293

Wielofunkcyjny miernik testo 435 - profesjonalna technologia pomiarowa dla systemów VAC 8-9 356

Nowoczesne agregaty wody lodowej do klimatyzacji AQUACOOL 8-9 358

Centrale wentylacyjne w ofercie firmy IGLOTECH 8-9 360

Eżektor - pierwsza pomyślna aplikacja
(Jonas Schonenberger, Krzysztof Bałuciak) 10 405

Przerwa wakacyjno-technologiczna w firmie CLIVET 10 407

TRANE rozszerza ofertę agregatów chłodniczych w Polsce 11-12 466
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P R Z O N
F U N DAC J A  O C H R O N Y  K L I M AT U

Fundacja PROZON od wielu lat prowadzi działania zmierzające do 
ograniczenia stosowania oraz minimalizacji emisji czynników chłod-
niczych. Wycofanie z rynku substancji niebezpiecznych dla warstwy 
ozonowej skoncentrowało  działania Fundacji na odzysku i regene-
racji czynników chłodniczych o wysokim potencjale cieplarnianym. 
W ślad za tym, Fundatorzy podjęli decyzję o zmianie nazwy, aby 
lepiej odzwierciedlała aktualny obszar aktywności Fundacji. Nowa 
nazwa brzmi: PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.

Fundacja zregenerowała i zutylizowała set-
ki ton czynników chłodniczych. Nadal 
prowadzi i rozwija sieć 3R. Zwięk-
sza moce przetwarzania czyn-
ników chłodniczych. Wspiera 
odpowiedzialne postawy 
proekologiczne wśród 
personelu serwisu urzą-
dzeń chłodniczych. 
Szkoli i cer tyfikuje 
oraz pomaga zdobyć 
uprawnienia.

Czynniki chłodnicze są 
bezpieczne dla środo-
wiska tak długo, jak krą-
żą w obiegu zamkniętym. 
PROZON nadal dba, aby 
sieć 3R oraz Centrum Regene-
racji i Utylizacji nie pozwoliły na 
uwolnienie demona.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu

ul. Matuszewska 14 bud. B9 
03-876 Warszawa 
NIP 524-18-25-696 
REGON 012230156 
KRS 0000042679
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1 StoSowanie Sprężarko-
wych pomp ciepła w budyn-

kach mieSzkalnych i użytecz-
ności publicznej

Obecnie pompy ciepła stosowane są z po-
wodzeniem nie tylko w domach miesz-
kalnych, ale często również w obiektach 
użyteczności publicznej. W systemy 
ogrzewania oparte o pompy ciepła wypo-
saża się coraz częściej szpitale, kościoły, 
szkoły, baseny, kina, teatry, banki, urzędy, 
biurowce, galerie handlowe czy hale ma-
gazynowe. Często urządzenia te można 
znaleźć w różnych obiektach specjalnych, 
takich jak np. suszarnie drewna. Służą one 
celom grzewczym, chłodniczym czy do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Tak szerokie spektrum zastosowań pomp 
ciepła możliwe jest dzięki ich licznym za-
letom. Można do nich zaliczyć:
	niskie koszty eksploatacji,
	możliwość grzania w zimie i chłodze-

nia latem;
	bezobsługowe działanie;
	brak konieczności dostarczania pali-

wa;
	ekologię użytkowania – brak jakich-

kolwiek produktów ubocznych „pro-
dukcji” ciepła, takich jak np. spaliny;

	możliwość współpracy z innymi urzą-
dzeniami grzewczymi, zarówno kon-
wencjonalnymi jak i niekonwencjo-
nalnymi;

	możliwość wykorzystania ciepła 
z różnych źródeł niskotemperaturo-
wych, takich jak grunt, woda, powie-
trze czy ścieki;

	możliwość pracy w kaskadzie, dzięki 
czemu możliwe jest osiąganie dużych 
mocy;

	możliwość uzyskania dofinansowania 
na zakup i montaż pompy ciepła.

Jak każde istniejące urządzenie, pompa 
ciepła posiada również pewne wady, 
a są to:
	wysokie koszty inwestycyjne;

CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA GRUNTÓW WYSTęPUJąCYCH
NA ObSZARZE POLSKI JAKO DOLNEGO źRÓDŁA CIEPŁA
DLA POMP CIEPŁA

inż. Robert MARTYKA

inż. Paweł KOSZOREK

	konieczność stosowania ogrzewania 
niskotemperaturowego, takiego jak 
ogrzewanie podłogowe (w przypadku 
zastosowania np. grzejników obniżył-
by się współczynnik COP);

	możliwość obniżenia się współczyn-
nika COP, ze względu na zmianę pa-
rametrów pracy dolnego źródła ciepła, 
np. zbyt duże wychłodzenie się grun-
tu;

	uzależnienie pracy pompy ciepła od 
energii elektrycznej.

Użytkowanie pomp ciepła w przypadku 
budynków użyteczności publicznej przy-
sparza o wiele więcej problemów, aniżeli 
w systemach grzewczych w domach jed-
norodzinnych. Pierwszym aspektem, jest 
o wiele większe obciążenie cieplne budyn-
ków użyteczności publicznej. O ile domy 
jednorodzinne potrzebują pomp ciepła 
o mocy rzędu kilkudziesięciu [kW], o tyle 
moce pomp instalowanych w hotelach czy 
szpitalach mogą sięgać nawet kilku mega-
watów. Wiąże się to z dodatkowym osprzę-
tem, bardziej skomplikowaną automatyką 
czy koniecznością zastosowania kilku 
pomp, co znacznie zwiększa koszty eks-
ploatacyjne. Największy problem stano-
wi jednak dobór odpowiedniego dolnego 
źródła ciepła (DŹC). Najczęściej wybie-
ranym dolnym źródłem w przypadku bu-
dynków użyteczności publicznej są grun-
towe kolektory pionowe. Zapewniają one 
dostarczanie wystarczającej ilości ciepła 
przy jednoczesnym, minimalnym wyko-
rzystaniu terenu wokół budynku. Niemoż-
liwym było by pokrycie całego obciążenia 
cieplnego przy wykorzystaniu gruntowego 
kolektora poziomego, bowiem wymagało 
by to wykorzystania powierzchni gruntu, 
często w znacznym stopniu przekraczają-
cej powierzchnię działki na której znajduje 
się rozpatrywany obiekt. Nie najlepszym 
wyborem na DŹC jest też powietrze. Ze 
względu na bardzo niskie temperatury 
otoczenia, panujące w Polsce w okresie 
grzewczym, jest to źródło o zbyt małej po-

jemności cieplnej. Często, przy ogrzewa-
niu starych budynków, problem stanowi 
też sposób przekazania ciepła do górnego 
źródła ciepła (GŹC). W Polsce w dużej 
mierze ogrzewanie realizowane jest za po-
mocą grzejników tradycyjnych, czyli wy-
mienników ciepła wymagających wyso-
kich temperatur na zasilaniu. Prowadzi to 
do obniżenia współczynnika COP pompy 
ciepła oraz do wzrostu kosztów eksploata-
cji systemu grzewczego.
 Celem stosowania pomp ciepła w bu-
dynkach użyteczności publicznej jest 
przede wszystkim obniżenie kosztów eks-
ploatacyjnych. Najważniejszym jest więc 
skonstruowanie takiego systemu gospo-
darki energetycznej budynku, aby koszty 
te były jak najniższe. Często pompy ciepła 
zaprzęga się również do pracy na rzecz 
systemów klimatyzacyjnych, czy przygo-
towujących ciepłą wodę użytkową. Duże 
ilości ciepła są więc odzyskiwane i np. 
akumulowane w gruncie. Dzięki temu 
regenerowane jest DŹC, co pozwala na 
pracę pompy z wyższym współczynni-
kiem COP. Dzięki instalacji pomp ciepła 
w takich obiektach jak szpitale czy szkoły 
pozbywamy się konwencjonalnych sys-
temów ogrzewania, które często emitują 
spaliny bogate w niebezpieczne dla zdro-
wia związki. Dodatkowo eliminujemy 
zagrożenia, takie jak możliwość wybuchu 
np. paliwa gazowego w przypadku starych 
instalacji gazowych. 

2 wymagania Stawiane dol-
nym źródłom ciepła

Wybór odpowiedniego dolnego źródła 
ciepła ma kluczowe znaczenie przy kon-
strukcji systemów grzewczych opartych 
o pompy ciepła, które miałyby z niego 
korzystać. W przypadku błędnego doboru 
źródła ciepła niskotemperaturowego (typu 
DŹC oraz urządzeń pobierających ciepło), 
należy liczyć się z możliwością nieprawi-
dłowej pracy systemu ogrzewania. Obiekt 
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może być ogrzewany niedostatecznie lub 
wcale. Na usterki narażone są elemen-
ty systemu grzewczego, a zwłaszcza te, 
które odpowiedzialne są za pozyskiwanie 
ciepła ze źródeł niskotemperaturowych. 
Uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu 
może ulec też samo źródło, np. na skutek 
wymrożenia gruntu, będącego skutkiem 
zbyt szybkiego jego wychładzania przez 
wymienniki ciepła w nim zainstalowane. 
Taki obrót spraw generuje znaczne straty 
finansowe, które spowodowane są chęcią 
przywrócenia systemowi grzewczemu, 
założonych wcześniej, parametrów pra-
cy. W celu zapewnienia poprawnej pracy 
systemu grzewczego opartego na pompie 
ciepła, dolne źródło ciepła powinno cha-
rakteryzować się [1, 2, 3] :
	dużą pojemnością cieplną – im wyż-

sza tym potrzeba mniej ochładzanego 
medium, co przekłada się na niższe 
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne 
oraz na mniej rozbudowaną instalację 
do pozyskiwania ciepła niskotempera-
turowego; 

	dobrą koherentnością – koherent-
ność, to zgodność wydolności źródła 
z zapotrzebowaniem na energię w da-
nej chwili; jeżeli jest niska w okresie 
największego obciążenia cieplnego 
obiektu, może on być ogrzewany nie-
wystarczająco;

	brakiem zanieczyszczeń powodują-
cych korozje, zanieczyszczenie lub 
uszkodzenie elementów instalacji 
– dotyczy głównie takich źródeł jak 
powietrze czy woda; uszkodzenie in-
stalacji powoduje jej nieprawidłowe 
działanie i generuje dodatkowe kosz-
ty;

	możliwie wysoką i stałą w czasie 
temperaturą – im wyższa temperatu-
ra źródła, tym wyższy współczynnik 
COP pompy ciepła; stałość w czasie 
gwarantuje prawidłowe działanie sys-
temu grzewczego przez cały okres 
jego użytkowania;

	łatwą dostępnością – im łatwiej do-
stępne jest źródło, tym większa uni-
wersalność systemów grzewczych 
o nie opartych;

	niską ceną instalacji do odbioru 
i transportu ciepła – niższe koszty in-
westycyjne zapewniają szybszy zwrot 
inwestycji.

Często stosuje się tzw. układny biwalent-
ne, w których wykorzystuje się więcej 
niż jedno (układy monowalentne) źródło 
ciepła. Dzięki czemu zainstalowane źró-

dła ciepła uzupełniają się. Przykładem 
może być system, w którym pompa cie-
pła wykorzystuje jako dolne źródło ciepła 
jednocześnie grunt i powietrze. To drugie 
posiada mniejszą pojemność cieplną, stąd 
też może być wykorzystane wówczas, gdy 
obciążenie cieplne obiektu ogrzewanego 
jest znacznie mniejsze od maksymalnego. 
W przypadku wzrostu obciążenia cieplne-
go, wykorzystywany jest również grunt.
 Nie istnieje źródło ciepła, które speł-
niało by wszystkie wymagane cechy 
jednocześnie. Najczęściej wybiera się to 
źródło, które posiada ich najwięcej lub 
jest lepsze dla danego zastosowania. Pa-
miętać należy też, że każda inwestycja ma 
inny budżet, wykonywana jest wg innego 
projektu i cechuje się innymi priorytetami, 
dlatego każdy przypadek doboru DŹC na-
leży rozpatrywać indywidualnie.

3 wpływ rodzaju dolnego 
źródła ciepła na wSpół-

czynnik wydajności grzew-
czej (cop) pompy ciepła

Każde z istniejących rodzajów dolnego 
źródła posiada różne właściwości, co wy-
musza pracę pompy ciepła przy odmien-
nych parametrach. Z tego względu do każ-
dego rodzaju źródła ciepła dedykowane są 
inne pompy ciepła, które różnią się mię-
dzy sobą współczynnikiem wydajności 
grzewczej (COP). W tabeli 1 przedsta-
wiono przykładowe wartości współczyn-
nika COP dla pomp ciepła, w zależności 
od rodzaju dolnego źródła ciepła. Porów-
nanie wykonano na podstawie oferty han-
dlowej firmy Dimplex [7].
 Na rysunku 1 pokazano graficzne 
ujęcie zakresów współczynników COP 
osiąganych przez pompy ciepła pracujące 
w oparciu o wybrane rodzaje dolnego źró-
dła ciepła. Tabela 1 oraz stworzony na jej 
podstawie wykres (rys.1), doskonale obra-
zują jak duży wpływ na wydajność pompy 

ciepła ma wybór odpowiedniego dolnego 
źródła ciepła. Najwyższe współczynni-
ki COP osiągają urządzenia, których ni-
skotemperaturowym źródłem ciepła jest 
woda, tego rodzaju pompy ciepła osiągać 
mogą COP = 6,5. Nieco niższe, lecz wciąż 
bardzo wysokie COP osiągają gruntowe 
pompy ciepła (od 4,4 do 5,4).
 W powyższym zestawieniu najmniej 
korzystnie wypada powietrze atmosfe-
ryczne, osiąga ono współczynniki COP 
w zakresie od 3 do 4. Dodatkowo pamiętać 
należy, że teoretyczny (obliczony) współ-
czynnik wydajności grzewczej, różni się 
od współczynnika chwilowego, zależnego 
od bieżących parametrów pracy PC. Nie 
oznacza to jednak, że należy zrezygno-
wać np. z powietrznych pomp ciepła na 
rzecz pomp gruntowych. Pamiętać należy, 
że powietrzne pompy ciepła, cechują się 
najniższym kosztem inwestycyjnym, a do 
niektórych celów (jak przygotowywanie 
c.w.u.) pompy te są w zupełności wystar-
czające. Przedstawione współczynniki 
charakteryzują urządzenia jednej firmy, 
inni producenci mogą oferować urządze-
nia o innych współczynnikach COP, jed-
nak zawsze będą one występować w po-
dobnej korelacji względem siebie.

4 rodzaje gruntu wyStępu-
jące na obSzarze polSki

Epoka lodowcowa miała największy 
wpływ na obecne ukształtowanie po-
wierzchni ziemi w Polsce. Jest to powo-
dem, dzięki któremu Polska posiada zróż-
nicowany teren (od morza na północy aż 
po góry w  części południowej) o różno-
rodnej strukturze. Podłoże skalne w Polsce 
składa się z trzech głównych komponen-
tów: Wschodnio-Europejskiej platformy 
prekambryjskiej w północno-wschodniej 
Polsce, górotwórczej platformy w po-
łudniowo-zachodniej części Polski oraz 
z Alp w Polsce południowej. Podłoże 

Rys.1 Zakresy współczynnika COP dla SPC w zależno-
ści od rodzaju DŹC [7]
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Tabela 1 Przykładowe wartości współczynników COP/EER dla pomp ciepła w zależności od dolnego źródła ciepła [7].
Typ PC Oznaczenie wg. EN 14511 GŹC COP

Solanka/Woda B0/W35 grunt 4,4 – 5,4
Powietrze/Woda A2/W35 powietrze 3,0 – 4,0 
Woda/Woda W10/W35 woda / woda gruntowa 4,9 – 6,5

Tabela 2 Charakterystyki użytkowe gleb w Polsce [10]
Nazwa Gleby Charakterystyka Regiony występowania

Gleby bielicowe Tworzą się na piaskach, pod lasami iglastymi, mało żyzne Niziny i pojezierza

Gleby brunatne i płowe Tworzą się na iłach, mułach, glinach, lessach, pod lasami 
liściastymi i mieszanymi, żyzne

Północna Polska, pojezierza, Wyżyna Małopolska 
(płatowo występują w całej Polsce)

Czarnoziemy Powstają na lessach, bardzo żyzne Okolice Tomaszowa Mazowieckiego i Sandomierza, 
Roztocze

Czarne ziemie Powstają na glinach, iłach oraz płytach pod roślinnością łąko-
wą, bardzo żyzne Kujawy, okolice Wrocławia i Grójca

Mady Tworzą się na osadach rzecznych w dnach dolin lub deltach 
rzek, żyzne Żuławy Wiślane, dolina Odry, Wisły, Warty, Sanu, Bugu

Rędziny Powstają na wapieniach, żyzne Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Niecka Nidziańska

Gleby górskie
Wytwarzają się w najniższych partiach gór, przy niekorzystnych 
dla rozwoju roślinności warunkach klimatycznych i intensyw-
nych procesach erozyjnych, mało żyzne

Góry

Gleby bagienne Tworzą się w dorzeczach bagien lub torfowisk, mało żyzne Okolice rzeki Biebrzy i Noteci

Tabela 3 Możliwe jednostkowe moce cieplne pobierane przez pionowe sondy gruntowe [8]
Lp Grunt 1800 h/rok [W/m2] 2400 h/rok [W/m2]
1 Grunt suchy, luźny 10 8 
2 Wodonośny, żwir, piasek 40 32 
3 Wartość średnia: grunt spoisty z wilgotnością końcową 30 25 
4 Grunt spoisty, wilgotny 20-30 16-25 

Tabela 4 Możliwe jednostkowe moce cieplne pobierane przez pionowe sondy gruntowe [9]
Rodzaj gruntu Jednostkowy pobór mocy cieplnej [W/m]

Ogólne wartości orientacyjne
Grunt niekorzystny (suchy grunt osadowy), [λ < 1,5 W/(m·K)] 20 
Normalny grunt mineralny i nasycone wodą osady [λ < 1,5–3,0 W/(m·K)] 50 
Skały o wysokiej przewodności cieplnej [λ > 3,0 W/(m·K)] 70 

Poszczególne rodzaje skał
Żwir, piasek, suchy < 20 
Żwir, piasek, wodonośny 55 – 65 
Glina, ił, wilgotne 30 – 40 
Wapień (masywny) 45 – 60 
Piaskowiec 55 – 65 
Magmaty kwaśne (np. granit) 55 – 70 
Magmaty zasadowe (np. bazalt) 35 – 55 
Gnejs 60 – 70 

skalne (a więc i gleby) można podzielić 
na wiele klas i kategorii, w zależności 
od stopnia użyźnienia, przydatności do 
zabudowy itp. W tabeli 2 przedstawiono 
charakterystyki użytkowe wybranych, 
najpopularniejszych gleb występujących 
w różnych obszarach Polski.

5 grunt jako dolne źródło 
ciepła 

Technika związania z odnawialnymi źró-
dłami energii jest nieustannie rozwijana 
w celu całkowitego wyeliminowania po-

trzeby wykorzystywania nieodnawialnych 
źródeł energii. Właściciele budynków 
użyteczności publicznej (jak również 
coraz częściej wolnostojących budyn-
ków mieszkalnych) szukają sposobów 
na ograniczenie wydatków związanych 
z ogrzewaniem oraz przygotowaniem cie-
płej wody użytkowej. Takie możliwości 
stwarza darmowa i niewyczerpana energia 
zmagazynowana w środowisku (między 
innymi w gruncie).
 Grunt jest obecnie najpopularniejszym 
źródłem energii dla pomp ciepła. Swoją 
popularność osiągnął przez bardzo dobre 

własności energetyczne, takie jak odna-
wialność, wysoki poziom temperatury oraz 
odnawialne zasoby zakumulowanej w nim 
energii. Największą wydajnością, a więc 
i pojemnością cieplną charakteryzują się 
grunty wilgotne, np. gliniaste, a najmniej-
szą grunty suche, np. piaszczyste. Energia 
zmagazynowana w części gruntu leżącej 
bliżej powierzchni pochodzi głównie od 
promieniowania słonecznego oraz wy-
miany ciepła z atmosferą, natomiast wraz 
ze wzrostem głębokości, tzn. poniżej 20 
metrów rośnie udział energii pochodzącej 
z wnętrza Ziemi, czyli tzw. energii geo-
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termalnej. Jak widać to na rysunku 2, na 
głębokości około 10 metrów temperatura 
gruntu jest stała i w zależności od danej 
strefy klimatycznej wynosi około 10°C. 
W płytszych jej warstwach wahania tem-
peratury zależą od średniorocznej tempe-
ratury powietrza oraz cech gruntu. 
 Właściwości termiczne (pojemność 
cieplna oraz przewodność) uzależnione 
są przede wszystkim od składu i budo-
wy gruntu, gdzie największe znaczenie 
ma udział wody, a także wielkość porów 
wypełnionych powietrzem. Dlatego też, 
tak jak zostało to wspomniane wcześniej, 
przewodność cieplna jest tym większa, im 
bardziej grunt nasycony jest wodą.

6 rzeczywiSta gęStość Stru-
mienia ciepła gruntu dla 

warunków geologicznych 
w polSce

Geologia jest bardzo ważnym aspektem 
przy projektowaniu gruntowych instalacji 
sprężarkowych pomp ciepła ze względu 
na konieczność znajomości składu gleby 
na danej głębokości, co przekłada się na 

strumień ciepła, który może być od niej 
odebrany. Jest to bardzo istotne, ponieważ 
zależą od tego koszty instalacji, wydaj-
ność całego układu oraz wybór optymalnej 
technologii ułożenia wymiennika grunto-
wego (pionowy czy poziomy).
 Kolejnym aspektem, obok którego 
nie można przejść obojętnie jest hydro-
geologia, ponieważ wody podziemne 
mają istotny wpływ na proces wymiany 
ciepła w gruntowym wymienniku ciepła 
(zarówno pionowym jak i poziomym). 
Sonda, która wystawiona jest na działanie 
podziemnych wód gruntowych pracuje 
lepiej na skutek zwiększonego strumienia 
ciepła przekazywanego do wymiennika, 
dzięki czemu będzie on w stanie odebrać 
więcej ciepła, niż identyczny wymiennik 
nie współpracujący z żadną warstwą pod-
ziemnych wód gruntowych.
 Kolejnym czynnikiem jest prędkość 
przepływu wody. W przypadku kiedy 
mamy do czynienia z wysokim strumie-
niem masy przepływającej wody grunto-
wej, z reguły zwiększa się efektywność 
konwekcyjnej wymiany ciepła po stronie 
wody w gruntowym wymienniku ciepła, 

a zatem proces ten odbywa się ze zwięk-
szoną intensywnością. Jednak w niektó-
rych przypadkach możliwe jest obniżenie 
wydajności gruntowego wymiennika cie-
pła, dlatego też przed przystąpieniem do 
instalacji wymiennika należy rozważyć 
i zbadać wszelkie właściwości gruntu, 
w którym ma on być umieszczony.

6.1. Termiczne własności gruntu
Termiczne własności gruntu różnią się 
w zależności od jego rodzaju. Wśród nich 
wyróżnić można trzy podstawowe wielko-
ści:
•	 przewodność cieplną λz,
•	 dyfuzyjność cieplną αz,
•	 opór cieplny Rz.
Opór cieplny odnoszony jest do warstwy 
solnej oraz skalnej i określa on straty cie-
pła podczas procesu jego przenoszenia. 
Przewodność i dyfuzyjność cieplna są 
związane ze sobą poniższą zależnością:

             
(1)

gdzie:
Cz – pojemność cieplna gruntu [J/kg·K]; 
ρz  – gęstość gruntu [kg/ m3].

Iloczyn pojemności cieplnej oraz gęstości 
gruntu nazywany jest objętościową po-
jemnością cieplną gruntu. Opór cieplny 
gruntu w ustalonych warunkach można 
opisać wzorem: 

          
(2)

gdzie:
rz/rbh – współczynnik pomiędzy promienia-
mi tworzącymi dwa okręgi wokół grunto-
wego wymiennika ciepła (jeden wewnątrz 
drugiego); rz  – odległość od pionowej osi 
do punktu, w którym ziemia znajduje się 
w stanie równowagi; rbh  – promień grunto-
wego wymiennika ciepła.

Powyższe kalkulacje odnoszą się do wa-
runków ustalonych w procesie przewodze-
nia ciepła wewnątrz cylindra (gruntowego 
wymiennika ciepła). 

Przewodność cieplna gruntu zależy od:
•	 porowatości gruntu – im mniejsza, 

tym większy współczynnik przewod-
ności  cieplnej, (rys.3);

•	 zawartości podziemnych warstw 
wodonośnych – im większa, tym 
większy współczynnik przewodności 
cieplnej;

Rys.3 Zależność prze-
wodności cieplnej gruntu 
od jego porowatości [8]

Rys.2 Temperatura gruntu w różnych porach roku [4]
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Tabela 5  Możliwe jednostkowe moce cieplne pobierane przez pionowe sondy gruntowe [5]
Podłoże Rzeczywista wydajność poboru energii cieplnej qkb [W/m]

Wartości orientacyjne
Niedogodne podłoże (grunt suchy) 20
Normalne podłoże 50
Skała lita o wysokiej przewodności cieplnej 70

Poszczególne rodzaje podłoża
Żwir, piasek (suche) <20
Żwir, piasek (wodonośne) 55 - 65
Glina (wilgotne) 30 – 40
Wapień (masywny) 45 – 60
Piaskowiec 55 – 65
Kwaśne skały magmowe (np. granit) 55 – 70
Zasadowe skały magmowe (np. bazalt) 35 – 55
Gnejs 60 – 70
Duże cieki gruntowe w piaskach i żwirach 80 - 100

Tabela 6  Możliwe jednostkowe moce cieplne pobierane przez pionowe sondy gruntowe [4]
Podłoże Rzeczywista wydajność poboru energii cieplnej qk [W/m]

Grunt piaszczysty suchy 10 - 12
Grunt piaszczysty mokry 12 - 16
Grunt średniogliniasty suchy 16 - 18
Grunt średniogliniasty mokry 19 - 21
Grunt ciężki gliniasty suchy 18 - 19
Grunt ciężki gliniasty mokry 20 - 22
Grunt mokry (wodonośny) 25 - 30

Tabela 7  Możliwe jednostkowe moce cieplne pobierane przez poziome sondy gruntowe [9]
Gleba Wydajność [W/m2]

piaszczysta, sucha 10
piaszczysta, wilgotna 15 – 20
gliniasta, sucha 20 – 25
gliniasta, wilgotna 25 – 30
gliniasta, nasycona wodą 35 – 40

•	 gęstości gruntu – im większa (mniej-
sza ilość porów oraz lepszy kontakt 
pomiędzy warstwami), tym większy 
współczynnik przewodności cieplnej.

Opór cieplny gruntu zależy od:
•	 rodzaju gruntu – dla przykładu: żwi-

ry i piaski posiadają większy opór 
cieplny niż glina i gleby wilgotne;

•	 gęstości gruntu – im większa, tym 
mniejszy opór cieplny gruntu;

•	 zawartości podziemnych warstw wo-
donośnych – obecność wody w grun-
cie istotnie zmniejsza jego opór cieplny.

6.2. Gęstości strumienia ciepła wy-
branych rodzajów gruntu na obszarze 
Polski
Strumień ciepła, który może być odebrany 
od gruntu nie jest z góry określony, a przede 
wszystkim nie jest też stały. Oczywiście 
można natrafić na dwa obszary z gruntem 
o takich samych własnościach, lecz oczy-
wistym jest fakt, że w różnych obszarach 
czy to Polski czy świata znajdują się różne 

rodzaje podłoża skalnego. Jak już wcze-
śniej wspomniano, każdy grunt posiada 
własną odmienną charakterystykę cieplną. 
Należy o tym pamiętać przede wszystkim 
w fazie projektowania systemu ogrzewania 
z wykorzystaniem sprężarkowej pompy 
ciepła, w której dolnym źródłem jest do-
wolny rodzaj wymiennika gruntowego.
 W Polsce nie istnieje żadna obowią-
zująca norma jednoznacznie określająca 
gęstości strumienia ciepła, jakie można 
otrzymać np. z jednego metra danego ro-
dzaju gruntu. Dlatego też firmy zajmują-
ce się montażem pomp ciepła prowadzą 
lub prowadziły w tym celu własne ba-
dania dla określenia wydajności cieplnej 
różnych rodzajów gruntu. W związku 
z tym  w literaturze można znaleźć dane 
tabelaryczne z odmiennymi wartościami 
w przypadku rozpatrywania tego samego 
rodzaju gruntu. Dla przykładu w tabelach 
3 i 4 oraz tabelach 5 i 6 podano możliwe 
jednostkowe moce pobierane przez pio-
nowe sondy gruntowe. 
 Oczywiście ta sama sytuacja dotyczy 

innych rodzajów wymienników grun-
towych (np. poziomych – tabela 7). Jak 
widać rozbieżność wartości gęstości stru-
mieni ciepła jest duża, stąd też określenie 
długości rur wymiennika gruntowego na 
podstawie oszacowanych wartości nie jest 
łatwe. Z pomocą mogą przyjść wytyczne 
poszczególnych producentów pomp cie-
pła, którzy do specyfikacji technicznej 
często dołączają rekomendowane przez 
nich wartości poboru strumienia ciepła 
przez wymiennik gruntowy (tabela 8).  
 Podane wartości strumienia ciepła są 
kompromisem pomiędzy kosztem dolnego 
źródła ciepła, a pewnością stabilnej i eko-
nomicznej pracy pompy ciepła, dlatego też 
wykonawcy wymienników gruntowych 
trzymają się bezpiecznej strony i rzadko 
kiedy wychodzą poza wartości 10 – 15 W/
m2 w przypadku mniej lub bardziej su-
chych piasków oraz 15 - 20  W/m2 w przy-
padku mniej lub bardziej wilgotnych 
piasków oraz glin. Spowodowane jest to 
możliwością zamrożenia gruntowego wy-
miennika ciepła, co prowadzi do koniecz-
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Tabela 8  Rekomendowane wartości poboru strumienia ciepła przez wymiennik gruntowy wg firmy Karbon [8]
Zalecenia dotyczące obliczeń za pomocą programu NIBE VPDim

Rekomendowane temperatury zasilania/powrotu:
• system grzejnikowy 55/45oC,
• ogrzewanie podłogowe pod podłożem drewnianym 45/40oC,
• ogrzewanie podłogowe w posadzce betonowej 35/30oC.

Gruntowe pompy ciepła
Stopień pokrycia zapotrzebowania na energię 90 – 99%
Stopień pokrycia zapotrzebowania na moc grzewczą 70 – 90%

Pompy ciepła zasilane powietrzem zewnętrznym
Stopień pokrycia zapotrzebowania na energię 60 – 90%

Rekomendowane wartości dotyczące dolnego źródła ciepła
Sondy pionowe
Wejście dolnego źródła ciepła +1/-1oC
Wartość odbioru energii 150 – 190 W/m
Wartość odbioru mocy 35 – 45 W/m

Gruntowy kolektor poziomy równoległy
Wejście dolnego źródła ciepła +2/+1oC
Wartość odbioru energii 40 – 60 W/m
Wartość odbioru mocy 10 – 15 W/m

Kolektor poziomy na dnie jeziora
Wejście dolnego źródła ciepła +2/+3oC
Średnia temperatura jeziora +6
Wartość odbioru energii 50 – 100 W/m
Wartość odbioru mocy 15 – 25 W/m

Woda gruntowa
Wejście dolnego źródła ciepła +4/+6oC

Tabela 9  Wartości współczynnika przewodności cieplnej dla wybranych rodzajów gruntu [6]

Typ formacji Rodzaj gruntu
λgruntu [W/m·K]

wartości możliwe wartość zalecana

Formacje luźne

glina, suchy 0,4 - 1,0 0,5
glina, nasycony wodą 0,9 – 2,3 1,7
piach, suchy 0,3 – 0,8 0,4
piach, nasycony wodą 1,5 – 4,0 2,4
żwir, suchy 0,4 – 0,5 0,4
żwir, nasycony wodą 1,6 – 2,0 1,8

Skały osadowe (sedymentacyjne)
iłowiec, mułowiec 1,1 – 3,5 2,2
piaskowiec 1,3 – 5,1 2,3
wapień 2,5 – 4,0 2,8

Skały magmowe
bazalt 1,3 – 2,3 1,7
granit 2,1 – 4,1 3,4

Skały metamorficzne
łupki gliniaste 1,5 – 2,6 2,1
marmur 1,3 – 3,1 2,5
kwarcyt 5,0 – 6,0 5,5

Tabela 10  Wartości współczynnika przewodności cieplnej dla wybranych rodzajów gruntu [2]

Rodzaj gruntu Współczynnik przewodności cieplnej
[W/mK]

Ciepło właściwe
[kJ/kgK]

Gęstość
[kg/m3]

granit 2,1 – 4,5 0,84 2640
piaskowiec 1,4 – 5,2 0,71 2240
iły 1,4 – 2,4 1,3 – 1,9 1440 – 1920
piasek 2,1 – 2,6 1,3 – 1,9 1440 - 1920

ności jego wymiany lub rozbudowy, a to 
wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

6.3. Przewodzenie ciepła
W początkowym okresie działania sprę-
żarkowej pompy ciepła, w której dolnym 
źródłem ciepła jest pionowy wymiennik 

gruntowy, największy udział w mecha-
nizmie przewodzenia ciepła ma kierunek 
promieniowy, który dopiero po pewnym 
czasie przekształca się w trójwymiarowy 
przepływ ciepła. Dzieje się tak, ponieważ 
pobór ciepła powoduje znaczny spadek 
naturalnej i do tej pory niezakłóconej tem-

peratury gruntu w przypadku rozważa-
nego wymiennika pionowego. Okres ten 
nie jest jednoznacznie określony, jednak 
najczęściej przebiega na przestrzeni kilku 
pierwszych dekad pracy pompy ciepła.
 Trójwymiarowy model wymiany cie-
pła (wyrażany za pomocą modelu cylin-
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drycznego) upraszczany jest do postaci 
jednowymiarowego równania różnicz-
kowego. W równaniu tym strumień cie-
pła przepływa tylko w jednym kierunku, 
a przewodzenie ciepła realizowane jest 
pomiędzy wymiennikiem pionowym 
a otaczającym go gruntem. Dodatkowo 
pomijany jest tutaj wpływ podziemnych 
warstw wody gruntowej w celu uproszcze-
nia obliczeń. Cały mechanizm przewodze-
nia ciepła opisany jest wzorem (3).
 W celu określenia strumienia ciepła 
(wyrażonego w watach), jaki możliwy jest 
do uzyskania z jednego metra odwiertu 
o zadanej średnicy rbh, należy przyjąć ogra-
niczenie, które zawęża rozwiązywanie 
równania tylko do tego, co dzieje się na 
powierzchni ściany odwiertu i następnie 
pomnożyć całe równanie przez obwód od-
wiertu w ziemi [9]: 

  
(3)

gdzie:
λgruntu  – współczynnik przewodności 
cieplnej gruntu [W/mK]; σT – gradient 
temperatury [K]; σr – gradient odległości 
[m]; rbh  – średnica odwiertu [m].

Wartości współczynnika przewodności 
cieplnej gruntu podane zostały w tabelach 
9 oraz 10. Może się on wahać w sposób 
znaczny, gdyż na różnych głębokościach 
występują zazwyczaj inne warstwy pod-
łoża, które posiadają znaczne różnice 
w strukturze, przez co wymiana ciepła 
z wymiennikiem przebiega odmiennie 
w zależności od danej warstwy gruntu.
 Współczynnik przewodności cieplnej 
gruntu wpływa na ilość ciepła, którą moż-
na pobrać z gruntu, stąd też ma bezpośredni 
wpływ na długość pionowych wymienników 
gruntowych. Im dany grunt lepiej przewodzi 
ciepło, tym mniejszą sumaryczną długość 
wymienników można w nim zastosować.

PodSumowanie

Pompy ciepła zdolne są do skutecznego 
ogrzewania obiektów zarówno o niskim, jak 
i wysokim obciążeniu cieplnym. Mogą one 
współpracować z innymi instalacjami i mają 
możliwość nie tylko ogrzewania, ale również 
chłodzenia, co zwiększa ich uniwersalność. 
Aby osiągnąć zamierzony efekt ekonomicz-
ny, pompy ciepła muszą pracować z możli-
wie jak najwyższym współczynnikiem COP. 
W artykule omówiono wpływ rodzaju dol-
nego źródła ciepła na ten współczynnik.
 Przedstawiono charakterystyki cieplne 
i użytkowe różnych rodzajów gruntu, po-
dano rzeczywistą gęstość strumienia ciepła 
oraz jej zmiany w zależności od zmieniają-
cych się pór roku. Okazuje się, że strumień 
ciepła, który może zostać odebrany od 
gruntu nie jest z góry określony, a przede 
wszystkim nie jest stały. Jego wartość jest 
silne uzależniona zarówno od rodzaju grun-
tu, jak i od ilości warstw wodonośnych prze-
cinających odwiert, w którym umieszczony 
jest pionowy wymiennik gruntowy. Tem-
peratura gruntu również nie jest wielkością 
stałą i zmienia się podobnie jak temperatura 
powietrza w różnych porach roku, jednak 
zmiana ta następuje tylko do pewnej głębo-
kości pod powierzchnią ziemi. Na głęboko-
ści około 10 m, temperatura gruntu pozostaje 
praktycznie niezmienna w skali całego roku, 
co stało się podstawą do stworzenia sond 
pionowych. Niestety wartości strumienia 
ciepła, które można uzyskać z jednego metra 
pionowego wymiennika gruntowego nie są 
zbyt duże, dlatego też zachodzi konieczność 
stosowania wielu wymienników połączo-
nych ze sobą kolektorem zbiorczym w celu 
dostarczenia wymaganej ilości ciepła do bu-
dynku w okresie sezonu grzewczego.
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Komitet Organizacyjny Absolwentów i Dyrekcja Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicz-
nych w Gdyni informuje o planowanych obchodach jubileuszu 65-lecia Szkoły. Wstępnie usta-
lono, że uroczystości połączone ze zjazdem i balem Absolwentów miałyby się odbyć w dniu 
25 września 2015 r. 
Szczegółowe informacje ukazywać się będą w kolejnych numerach TCHiK oraz na stronach 
internetowych szkoły – www.zschie.pl i www.zschie.iq.pl.
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1 przemiana reSublimacji wil-
goci i  jej wykorzyStanie 

jako dolne źródło ciepła

W ciągu kilkunastu lat rozwoju kon-
strukcji systemów pomp ciepła można 
stwierdzić, że w znakomitej większości 
dostępne na rynku pompy ciepła eksplo-
atują jedno z trzech tradycyjnych dol-
nych źródeł ciepła tj. powietrze, wodę 
lub grunt. W roku 2009 powstała nawet 
norma PN-EN 14511-1:2009 [4], (z póź-
niejszymi modyfikacjami) klasyfikująca 
pompy ciepła pod względem eksploato-
wanego dolnego źródła ciepła oraz okre-
ślająca wymogi dotyczące współczynni-
ka efektywności, znajdując potem swoje 
odzwierciedlenie w prawodawstwie UE 
2009/28/WE [5].
 Interesujący jest fakt, że wszystkie 
sklasyfikowane w tej normie rozwiązania 
odnoszą się do przypadków pozyskiwania 
ciepła za pomocą konwekcji wymuszonej 
i poprzez przemiany chłodzenia powietrza 
lub cieczy z wykorzystaniem systemów 

WYKORZYSTANIE PROCESU RESUbLIMACJI
JAKO DOLNEGO źRÓDŁA CIEPŁA
W NOWOCZESNYCH TRANSORMATORACH CIEPŁA

Stefan RESZEWSKI

Marek ŻAK
Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczno-Energetyczny 
Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych

Paweł REGUCKI
Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczno-Energetyczny 
Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych

pośrednich lub bezpośrednich. Kierunek 
ten zakłada pozyskiwanie ciepła ze źródeł 
o  niewielkiej jego gęstości, co skutkuje 
dużą powierzchnią wymienników ciepła 
i przekłada się bezpośrednio na koszt in-
westycyjny oraz eksploatacyjny tego typu 
pomp ciepła. 
 Przyjmując, że średnia gęstość stru-
mienia ciepła pozyskiwana z wymiennika 
gruntowego poziomego waha się w gra-
nicach 20 W/m2, to przy ilości ciepła ko-
niecznej do pobrania rzędu 10 kW, oznacza 
to minimum 500 m2 powierzchni koniecz-
nej do zabudowy takiego wymiennika. 
Analizując z kolei rozwiązania wykorzy-
stujące przemianę chłodzenia powietrza 
atmosferycznego lub wody dochodzi się 
do wniosku, że w celu pozyskania wspo-
mnianego strumień ciepła konieczne jest 
przetłoczenie przez parownik znacznych 
strumieni masy wymienionych mediów. 
Bez wykorzystania konwekcji wymuszo-
nej takie rozwiązanie prowadziłoby bo-
wiem do absurdalnie dużych powierzchni 
parowników. 
 Przyczyną tego stanu rzeczy jest 
opieranie wyżej opisanych rozwiązań 
na pozyskiwaniu ciepła jawnego, co 
wprost powiązane jest z wartościami 
ciepła właściwego mediów wykorzysty-
wanych jako dolne źródło ciepła oraz 
wartości współczynników wnikania 
ciepła po stronie tych płynów. Jako kon-
trprzykład, w celu uzmysłowienia jakim 
potencjałem energetycznym dysponuje 
transformator ciepła bazujący na prze-
mianach fazowych pary wodnej zawartej 
w powietrzu atmosferycznym, w tabeli 1 
zestawiono wartości charakterystyczne 
ciepła tych przemian oraz ciepła wła-
ściwego wody i powietrza. W literatu-

rze traktującej o tematyce pomp ciepła 
nie przedstawiono dotąd rezultatów 
badań odnoszących się do możliwości 
eksploatacji ciepła utajonego przemian 
fazowych. Jest to o tyle zaskakujące, że 
przecież gwarantują one zdecydowanie 
większe gęstości pozyskiwanego stru-
mienia ciepła. Sytuacja ta skłoniła auto-
rów do zainteresowania się tym zagad-
nieniem.

Tabela 1. Wartości charakterystyczne cie-
pła przemian fazowych oraz ciepła właści-
wego powietrza i wody 
Ciepło właściwe powietrza 1,05 kJ/kgK
Ciepło właściwe wody 4,19 kJ/kgK
Ciepło zamarzania wody 333 kJ/kgK
Ciepło przemiany parowania 
i skraplania wody 2500 kJ/kgK
Ciepło utajone przemiany 
fazowej resublimacji oraz 
sublimacji dla wody 2833 kJ/kgK

W klasycznych pompach ciepła klasy po-
wietrze – woda zjawisko resublimacji jest 
niepożądane ze względu na oblodzenie 
parowników i generowanie dodatkowe-
go nakładu energetycznego związanego 
z usuwanie lodu przy pomocy energii 
zewnętrznej. A przecież zjawisko oblo-
dzenia jest nieuniknione w przypadku, 
gdy temperatura powierzchni wymien-
nika jest niższa od temperatury punktu 
rosy powietrza atmosferycznego oraz gdy 
temperatura powierzchni wymiennika 
jest niższa niż temperatura krzepnięcia 
wody.
 Z podstaw termodynamiki wynika, 
że strumień ciepła wymieniany w trakcie 
przemian fazowych parowania/skraplania 
oraz sublimacji/resublimacji jest wielo-

Rys. 1. Przemiany termodynamiczne wody pomię-
dzy różnymi stanami skupienia 
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krotnie większy niż podczas konwekcji 
naturalnej lub wymuszonej. Dzięki temu 
możliwe jest uzyskiwanie znacznie więk-
szych wartości współczynników wnika-
nia ciepła na zewnętrznej powierzchni 
parownika, a co za tym idzie uzyskiwa-
nie większych gęstości strumieni ciepła. 
Prowadzi to również do korzystnego 
ograniczenia powierzchni wymiany cie-
pła wymienników. 
 Ze względu na fakt, że pompa ciepła 
ma za zadanie zapewnić efekt grzewczy 
w okresie niskich temperatur otoczenia 
(sezon grzewczy trwa w Polsce zwykle 
od października do marca), kluczowym 
jest wykorzystanie przemian skraplania 
lub resublimacji pary wodnej zawar-
tej w powietrzu. Procesy resublimacji 
i skraplania są procesami, podczas któ-
rych występuje najbardziej intensywna 
wymiana ciepła, jaką można zaobserwo-
wać w przyrodzie. Resublimacja polega 

na bezpośrednim przejściu substancji 
z gazowego stanu skupienia w stały. 
Zjawisko to występuje, wtedy gdy tem-
peratura punktu rosy dla wody zawartej 
w powietrzu przypada poniżej tempe-
ratury punktu potrójnego. Jeżeli przy 
temperaturze poniżej 0°C nasycone parą 
wodną powietrze styka się z przedmio-
tami, których powierzchnia ma niższą 
temperaturę, wówczas  para wodna prze-
chodzi bezpośrednio ze stanu gazowego 
w stały stan skupienia tworząc drobne 
kryształki lodu (rys. 1). 

1.1. Analiza teoretyczna możliwości eks-
ploatacji przemiany resublimacji
Poniżej przedstawiono porównanie moż-
liwości pozyskania ciepła przy wykorzy-
staniu klasycznej pompy ciepła powietrze 
– woda oraz transformatora ciepła eksplo-
atującego ciepło przemiany fazowej – re-
sublimacji. W celu porównania obu urzą-

dzeń wykorzystano założenia określone 
normą PN-EN 14511 opisane w tabelach 2 
i 3. Sformułowano w niej graniczne war-
tości współczynników efektywności COP, 
powyżej których można zaliczyć pompę 
ciepła odpowiedniej klasy, jako źródło 
energii odnawialnej [4]. 
 Z założeń projektowych pomp cie-
pła klasy powietrze- woda wynika, że 
powietrze opływające żebra parownika 
jest schładzane o 7 K. Minimalna róż-
nica temperatur pomiędzy temperatu-
rą ścianki wymiennika a temperaturą 
powietrza opuszczającego parownik 
wynosi 3 K. Z powyższego wynika, że 
temperatura parowania czynnika chłod-
niczego nie może być wyższa niż – 80C. 
Założono również, że strumień masy 
powietrza opływającego parownik wy-
nosi mp = 1 kg/s. Przy tak zdefiniowa-
nym spadku temperatury powietrza 
w parowniku, różnica entalpii właści-
wej przemiany chłodzenia powietrza 

Tabela 2. Standardowe warunki eksploatacji dotyczące współczynników efektywności COP pomp ciepła powietrze/woda [4] 
Parownik Skraplacz

Temperatura 
powietrza napły-
wającego mierzo-
na termometrem 

suchym; 0C

Temperatura 
powietrza napły-
wającego mierzo-
na termometrem 

mokrym; 0C

Temperatura 
wody na wlocie; 

0C

Temperatura 
wody na wylo-

cie; 0C

Standardowe warunki porównaw-
cze wg PN - EN 14511-2 (obowią-
zujące przed 2011) 

Dolne źródło ciepła – powietrze 
zewnętrzne.
Górne źródło ciepła – woda lub 
solanka w instalacji ogrzewania 
podłogowego

7 6 30 35

Standardowe warunki porównaw-
cze wg norm: PN - EN 14511-2 
(obowiązujące od 2011) 

Dolne źródło ciepła – powietrze 
zewnętrzne. 
Górne źródło ciepła – woda lub 
solanka w instalacji ogrzewania 
podłogowego

2 1 30 35

Tabela 3. Wymagania dotyczące minimalnych współczynników efektywności COP wg PN-EN 14511 [4]
Rodzaje pomp ciepła Graniczny współczynnik 

efektywności przed 2011 
Graniczny współczynnik 

efektywności od 2011
Wymagany wzrost współ-

czynnika efektywności
Powietrze –woda;
dolne źródło ciepła – powietrze
Górne źródło ciepła – inst. CO

3,0 3,10 +3,33%

Solanka – woda
Dolne źródło ciepła solanka odbierająca ciepło za pomocą wymien-
nika gruntowego
Górne źródło ciepła – inst. CO

4,0 4,30 +7,50%

Woda – woda
Dolne źródło ciepła woda
Górne źródło ciepła – inst. CO

4,50 5,10 +13,33%

Tabela 4. Analiza termodynamiczna obiegów porównywanych pomp ciepła [2]
Podstawowe parametry obiegów Klasyczna pompa ciepła powietrze – woda Pompa ciepła eksploatująca ciepło resublimacji 

wilgoci z powietrza (transformator ciepła)
Wartość jednostkowego ciepła skraplania oraz 
przegrzanych par 394 kJ/kg 385 kJ/kg

Wartość jednostkowej mocy koniecznej do 
napędu sprężarki  100 kJ/kg 80 kJ/kg

Współczynnik efektywności obiegu pompy 
ciepła COP 3,94 4,81 
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wynosi 9,5 kJ/kg.

  
kW

       
(1)

Dla pompy ciepła pozyskującej ciepło resublima-
cji założono podobny strumień powietrza opły-
wający powierzchnię zewnętrzną parownika mp = 
1 kg/s. Dla obu przypadków założono, że pom-
py ciepła pracują w okolicach Wrocławia, dzię-
ki czemu możliwe było wykorzystanie krzywej 
klimatycznej miasta. W warunkach określonych 
normą zawartość wilgoci w powietrzu wynosi 
3,7 g/kg. 

  
kW

    
(2)

Już na podstawie porównania wyników uzyskanych 
z zależności (1) i (2) można zauważyć, że:
- strumień ciepła przemiany resublimacji jest 

o około 12% większy;
- aby uzyskać efekt resublimacji wystarczająca 

jest temperatura ścianki  wymiennika -10C; 
- aby uzyskać podobny efekt w przypadku 

przemiany chłodzenia powietrza  konieczna 
jest temperatura ścianki wymiennika co naj-
mniej -80C;

- aby pozyskać strumień ciepła z przemiany chło-
dzenia powietrza porównywalny  z procesem 
resublimacji, konieczne jest zastosowanie wen-
tylatora o wydatku około 2850 m3/h; 

- spodziewany współczynnik efektywności 
pompy ciepła COP pozyskującej ciepło resu-
blimacji będzie wyższy ze względu na bez-
sporny fakt, że temperatura parowania czynni-
ka chłodniczego będzie wyższa o co najmniej 
7 K (rys. 3). 

Na wykresie termodynamicznym „p-h” przedsta-
wiono odwzorowanie obiegów porównywanych 
pomp ciepła.
 Z analizy termodynamicznej obiegów obu 
pomp ciepła, przedstawionej w tabeli 4 wynika, 
że współczynnik efektywności COP jest o 22 % 
wyższy dla transformatora ciepła eksploatującego 
ciepło resublimacji pary wodnej, jako dolne źródło 
ciepła. 
 Badania prototypów produkcyjnych omawia-
nego transformatora ciepła prowadzono w se-
zonach grzewczych  2010/2011 oraz 2011/2012, 
a rezultaty tych badań przedstawiono w pracach 
[1] i [3]. Jeden z prototypów produkcyjnych wy-
posażono w instalację monitoringu i badania trwa-
ły przez część sezonu grzewczego 2010/2011 oraz 
2011/2012 [3]. 
 System monitoringu, którego możliwości po-
miarowe przedstawiono na rys. 4 i 5, obejmuje 9 
punktów temperaturowych charakterystycznych 
dla obiegu chłodzenia (ziębienia), ciśnienia paro-
wania i skraplania oraz aktualne zużycie energii 
elektrycznej do napędu sprężarki i pompy skrapla-

cza. Czujniki temperatury zostały skalibrowane przy użyciu techniki termowi-
zyjnej [3].
 Dla warunków pracy transformatora ciepła zbliżonych do wymaganych 
w normie PN-EN 14511 oraz strumienia wody ogrzewanej przez skraplacz 1,8 
m3/h i mocy konsumowanej przez sprężarkę 3,9 kW uzyskano współczynnik 
COP(pc) = 4,3. 

  kW      
(3)

                                              
(4)

Badania przeprowadzono również w warunkach zimowych, co przedstawiono na 
rysunku 5. Przy temperaturze powietrza zewnętrznego – 21,10C uzyskano współ-
czynnik efektywności COP(pc) = 3,3.

Rys. 2 . Odwzorowanie przemiany chłodzenia powietrza w klasycznej pompie ciepła powie-
trze-woda 
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Rys. 3. Odwzorowanie obiegów porównywanych pomp ciepła na wykresie Molliera dla propanu (R290) [2]

Rys. 4. Praca pompy ciepła w warunkach zbliżonych do określonych w normie PN-EN 14 511 [3]

1.2. Dane eksploatacyjne w obiekcie 
mieszkalnym
W roku 2011 zainstalowano pierwszą 
dwufunkcyjną pompę ciepła EKO-HEAT 
16/81 CO/CWU w domu jednorodzinnym 
o łącznej powierzchni ogrzewanej 234,67 
m2  (182,94 m2 powierzchni użytkowej + 
51,73 m2 powierzchni gospodarczej nad 
garażem zlokalizowanym w bryle budyn-
ku) z dobowym zapotrzebowaniem na 
CWU rzędu 450 dm3/dobę. Pompa ciepła 

współpracowała z centralą wentylacyjno
-klimatyzacyjną oraz zasobnikiem CWU 
o objętości 450 dm3. Zapotrzebowanie na 
moc grzewczą w warunkach obliczenio-
wych wynosi 10 kW. Nagrzewnica centrali 
była zasilana wodą o temperaturze +44°C, 
a powracająca woda do podgrzania wpły-
wała do skraplacza o temperaturze +34°C. 
Dane na temat zapotrzebowania na ener-
gię pierwotną do ogrzania domu oraz do 
zaopatrzenia go w CWU przedstawia ob-

liczeniowa charakterystyka energetyczna 
budynku przedstawiona w tabeli 5.
 Obiekt wyposażony w instalację 
z transformatorem ciepła pozyskującym 
ciepło resublimacji znajduje się w Kątach 
Wrocławskich w II strefie klimatycznej, 
dla której przyjmuje się temperaturę po-
wietrza zewnętrznego - 18°C. Monitoring 
dotyczący zużycia energii elektrycznej 
koniecznej dla CO oraz przygotowa-
nia CWU prowadzony jest stale od dnia 
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22.12.2011 roku. Rezultaty tych długoterminowych 
badań przedstawiono w tabelach 6 oraz 7. Należy 
zwrócić uwagę, że projektowo zakładano utrzyma-
nie w domu temperatury pokojowej równej 20°C, 
a w rzeczywistości w domu utrzymywana jest tem-
peratura od 21°C do 23°C. W całym okresie mo-
nitoringu instalacja pracowała bezawaryjnie, a na 
rynku dostępna jest już następna generacja tego 
typu urządzeń [6]. Schemat instalacji przedstawia 
rysunek 6. Na rysunkach 7, 8 i 9 przedstawiono 
zdjęcia głównych elementów instalacji.
 Analizując obliczeniowe zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną podane w tabe-
li 5 dla rozpatrywanego budynku (o powierzch-
ni 234,67 m2 i EP = 108,02 kWh/m2rok) można 
obliczyć całoroczne zapotrzebowanie na energię, 
która wynosi 25349 kWh/rok. Dzieląc uzyskaną 
wartość przez średnie, roczne zużycie energii 
elektrycznej w latach 2012-14 na cele grzewcze 
(5326 kWh/rok - patrz tabela 6), otrzymuje się 
średni  współczynnik COP rzędu 4,76. Wynik ten 
jest w bardzo dobrej zgodności ze współczynni-
kiem efektywności COP na poziomie 4,05 dekla-
rowanym przez producenta transformatora ciepła 
firmę QualityHEAT.    
 Zużycie energii elektrycznej do napędu transfor-
matora ciepła w trybie pracy CWU, na przygotowanie 
450 litrów ciepłej wody użytkowej o temperaturze 
550C, wyniosło średnio dziennie 7 kWh. Energia ta jest 
konsumowana przez pompę ciepła jedynie w okresie 
występowania taryfy nocnej. W tabeli 7 zestawiono 
roczny koszt przygotowania CWU w okresie trzech 
lat eksploatacji instalacji. Daje to średnią miesięczną 
kwotę na poziomie  64,10 zł. 

1.3. Rozwój konstrukcji
Od roku 2013 transformatory ciepła są wyposażane 
w system zdalnego sterowania i monitoringu, dzięki 
czemu możliwe jest uzyskanie informacji na temat 
funkcjonowania urządzeń z miejsca ich zainstalo-
wania. Na bieżąco możliwe jest uzyskiwanie infor-
macji na temat współczynnika efektywności COP, 
jak również innych, równie ważnych informacji 
dzięki odpowiedniemu opomiarowaniu urządzeń. 
Przykład parametrów mierzonych w rzeczywistym 
obiekcie przedstawiają rysunki 10 i 11. Dzięki re-
jestracji i analizie rezultatów pomiarów poza moż-
liwością zdalnego sterowania i skróceniu czasu re-
akcji serwisu, możliwy jest również dalszy rozwój 
konstrukcji [6].

PodSumowanie

Zaprezentowane rozwiązanie jest alternatywą 
w stosunku do konwencjonalnych źródeł ciepła 

Tabela 5. Obliczeniowe  zapotrzebowanie na nieod-
nawialną energię pierwotną dla rozpatrywanego bu-
dynku
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Tabela 6. Dane eksploatacji instalacji grzewczej CO wyposażonej w pompę ciepła EKO HEAT 16/81 z lat 2012 - 2014

Rok eksploatacji
Ilość energii elektrycznej zużytej na napęd pompy ciepła EKO HEAT 16/81 pracującej na potrzeby CO wraz z pompą 

skraplacza w poszczególnych miesiącach [kWh]

Suma 
zużytej 
energii 
w ciągu 

roku

Koszt 
eksplo-
atacji

Cena 
jednost-
kowa za 
energię 

elek-
tryczną 
brutto

ROK 2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII [kWh] [zł brutto] [zł/kWh]
I taryfa opłat za ener-
gię elektryczną [kWh] 270,15 843,13 170,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,89 1532,18 1023,90 0,668
II taryfa opłat za ener-
gię elektryczną [kWh] 763,63 798,29 445,50 113,14 0,00 0,00 0,00 0,00 25,41 98,46 484,38 710,16 3438,96 1058,33 0,307

Suma [kWh] 1033,78 1641,41 615,51 113,14 0,00 0,00 0,00 0,00 25,41 98,46 484,38 959,05 4971,15
2082,22 

zł 

ROK 2013
I taryfa opłat za ener-
gię elektryczną [kWh] 263,34 111,97 74,23 43,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,11 350,57 0,711
II taryfa opłat za ener-
gię elektryczną [kWh] 979,61 808,16 980,41 366,24 0,00 0,00 0,00 0,00 96,64 253,32 577,26 777,80 4839,44 1489,32 0,308

Suma[kWh] 1242,95 920,14 1054,63 409,82 0,00 0,00 0,00 0,00 96,64 253,32 577,26 777,80 5332,55 1839,89 zł

ROK 2014
I taryfa opłat za ener-
gię elektryczną [kWh] 143,15 39,07 11,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,15 363,20 594,30 410,20 0,711
II taryfa opłat za ener-
gię elektryczną [kWh] 817,09 669,96 601,85 459,87 234,00 0,00 0,00 0,00 88,62 452,92 698,07 1072,02 5094,40 1560,96 0,308

Suma [kWh] 960,24 709,04 613,57 459,87 234,00 0,00 0,00 0,00 88,62 452,92 735,22 1435,22 5688,70 1971,16 zł

Tabela 7. Koszt produkcji CWU z instalacji wyposażonej w pompę ciepła EKO HEAT 16/81 z lat 2012 - 2014

Rok eksploatacji

Ilość energii elektrycznej zużytej na napęd 
pompy ciepła EKO HEAT 16/81 pracującej 
na potrzeby CWu wraz z pompą skraplacza 

w poszczególnych miesiącach Koszt eksploatacji
Cena jednostkowa za energię 

elektryczną brutto
ROK 2012 [kWh] [zł brutto] [zł/kWh]

II taryfa opłat za energię elektryczną 
[kWh] 2450 752,15 0,307

ROK 2013
II taryfa opłat za energię elektryczną 

[kWh] 2550 785,40 0,308
ROK 2014

II taryfa opłat za energię elektryczną 
[kWh] 2500 770,00 0,308

Rys. 5. Praca pompy ciepła w warunkach zimowych przy 
temperaturze powietrza zewnętrznego  poniżej -200C [3]
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Rys. 7. Parowniki transformatora 
ciepła

Rys. 8. Wyposażenie kotłowni Rys. 9. Centrala klimatyzacyjna z nagrzewnicą zasilaną ze sprzęgła 
hydraulicznego

Rys. 10. Instalacja dwufunkcyjnego trans-
formatora ciepła w systemie ogrzewania

Rys. 11. Dane pomiarowe z budynku wy-
posażonego w transformator ciepła
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oraz pomp ciepła sklasyfikowanych 
w normie PN-EN 14511. Niskie koszty 
eksploatacji wynikają z faktu wykorzy-
stania zmieniającej się temperatury oto-
czenia w ciągu sezonu grzewczego, a co 
za tym idzie zmieniającego się współ-
czynnika efektywności COP. Poza tym 
na wyjątkowo wysoki współczynnik 
efektywności i niski koszt eksploatacji 
wpływają korzystnie takie czynniki, 
jak: brak konieczności realizacji od-
szraniania, brak konieczności wymu-
szania przepływu powietrza opływają-
cego parowniki transformatora ciepła, 
wykorzystanie propanu jako czynnika 
chłodniczego, optymalna konstrukcja 
obiegu termodynamicznego oraz wyko-
rzystanie pozaszczytowej taryfy opłat za 

energię elektryczną. 
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KLIMATYZACJA KOMFORTU FUJITSU – NOWOŚCI W SEZONIE 2015

Japoński producent systemów klimatyzacji komfortu zapowiada nowości w swojej ofercie, której odsłona nastąpi w sezonie 
2015. Zmiany w portfolio FUJITSU to przede wszystkim wyższe wskaźniki efektywności urządzeń, nowy design a także dostosowa-
nie nowych produktów do wymagań prawnych. 

FUJITSU dopasowując swój asortyment do potrzeb rynku rozwija zarówno serię produktów typu SPLIT jak i centralne systemy ze zmiennym 
przepływem czynnika chłodniczego VRF AIRSTAGE.

 Wśród systemów typu SPLIT udoskonalona będzie linia NOCRIA z możliwością grzania do -25 0C w najwyższej klasie efektywności energe-
tycznej. Dodatkowe wentylatory boczne DUAL BLASTER zapewnią optymalną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, zapobiegając bezpośredniemu 
nawiewowi na użytkownika zimnego bądź ciepłego powietrza w zależności od trybu pracy urządzenia. Będą to modele z najwyższym pakietem opcji 
wyposażone w czujnik obecności oraz system automatycznego czyszczenia filtra. 

 W nowej ofercie FUJITSU pojawią się pierwsze modele ścienne serii LT, LU, LM oraz LL przygotowujące urządzenia do wymagań związanych 
z ustawą F-gazową i wykorzystujące czynnik R32. Ciekawą propozycją będą modele ścienne przystosowane do obsługi pomieszczeń serwerów. Z kolei 
wszystkie nowe jednostki kanałowe zostaną wyposażone w nowoczesne wymienniki „lambda” (klasa efektywności A++) i wbudowane pompy skro-
plin. Natomiast w asortymencie modeli kasetonowych FUJITSU pojawi się całkowicie nowa jednostka charakteryzującą się nawiewem obwodowym, 
niezależną regulacją łopatek oraz czujnikiem obecności.  Dla tego modelu wskaźnik SEER osiągnie wartość 7,3 dla urządzenia 10 kW, co jest jednym 
z najwyższych wskaźników efektywności dla kaset na rynku. 

 W nowej odsłonie systemów VRF AIRSTAGE warte zauważenia są systemy VRF AIRSTAGE J-IIS, 
cechujące się wysokimi wskaźnikami efektywności (wszystkie jednostki z COP powyżej 4) oraz systemy VRF 
AIRSTAGE V-III, które ze swoimi nowymi parametrami z pewnością będą się wyróżniały na rynku urządzeń 
klimatyzacji w najbliższym sezonie.

Do właściwości VRF AIRSTAGE V-III zasługujących na podkreślenie należą:
- maksymalna ilość jednostek wewnętrznych: 64
- nowa jednostka zewnętrzna o indeksie HP 18 (zwiększenie maksymalnej mocy układu VRF do HP54)
- zwiększenie długości instalacji (długość rury czynnej do 165m)
- wzrost efektywności energetycznej zespołów (COP dla modelu HP8 wyniesie 4,55)
- akces do programu certyfikacji EUROVENT
- nowe modele jednostek wewnętrznych 
- moduł sterowania chłodnicą (od 5 do 50 kW) w klasie ochrony IP 54

Więcej informacji będzie dostępnych wkrótce na stronie www.klima-therm.pl.                                                                                         &
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Celem analizy ekonomicznej było stwo-
rzenie modelu matematycznego określa-
jącego ilość przeprowadzonych operacji 
odszraniania analizowanej, sprężarkowej 
pompy ciepła w zadanym przedziale czasu 
i dla zadanych warunków meteorologicz-
nych zarówno dla nastawy czasowej, jak 
i metody wykorzystującej pomiar prądu 
przepływającego przez silnik wentylatora 
[6]. 

1 opiS konStrukcji modelu 
matematycznego

W obliczeniach wykorzystano dostępne 
dane meteorologiczne dla miasta Biały-
stok, które jest oddalone od analizowa-
nej miejscowości Orla o około 60 km. 
Założono, że rozbieżność danych meteo-
rologicznych dla tych dwóch miast jest 
pomijalna. Na tej podstawie określono 
temperaturę i wilgotność względną po-
wietrza z godzinowym odstępem czaso-
wym w ciągu roku.  
 Kolejny etap tworzenia modelu ma-
tematycznego polegał na wykorzystaniu 
charakterystyki cieplnej budynku oraz 
charakterystyki zewnętrznej pompy ciepła 
do określenia czasowego udziału jej pra-
cy w ciągu każdej godziny analizowanego 
roku kalendarzowego. 
 Dla nastawy czasowej przyjęto, że 
w ciągu pełnej godziny pracy urządze-
nia następują 2 cykle odszraniania. Zna-
jąc czasowy udział pracy pompy ciepła 
w ciągu godziny, można było wyznaczyć 
z proporcji średnią ilość takich operacji 
w tym czasie. Ponadto analiza sterownika 
fabrycznego badanej pompy ciepła wy-
kazała, że inicjacja odszraniania dla tego 
przypadku następuje tylko wówczas, gdy 
temperatura powietrza jest niższa od 3°C. 
W ten sposób stworzono część modelu 
matematycznego określającego średnią 
ilość operacji odszroniania dla analizowa-
nej, sprężarkowej pompy ciepła w ciągu 
roku dla metody wykorzystującej nastawę 
czasową.
 Dla metody inicjacji procesu odszra-
niania wykorzystującej prąd przepływa-
jący przez silnik wentylatora, proces ten 

realizowany jest tylko wtedy, gdy szron 
rzeczywiście pojawi się na lamelach 
chłodnicy powietrza sprężarkowej pom-
py ciepła [2]. W związku z tym należało 
stworzyć algorytm określający czy w da-
nej godzinie roku kalendarzowego wystę-
pują warunki sprzyjające powstaniu szro-
nu. Uściślając są to:
•	 osiągnięcie przez parę wodną zawartą 

w powietrzu punktu rosy na skutek jej 
kontaktu z ochłodzoną powierzchnią 
chłodnicy powietrza,

•	 temperatura powierzchni chłodnicy 
powietrza musi być niższa od 0°C.

Z związku z powyższym w pierwszej ko-
lejności ustalono temperaturę punktu rosy 
w każdej godzinie analizowanego roku 
kalendarzowego. Z racji znacznej ilości 
danych meteorologicznych (8760) nie-
możliwe było odczytanie dla każdej z nich 
punktu rosy przy pomocy wykresu „h-x”. 
W związku z tym posłużono się zależno-
ścią empiryczną [6] przybliżającą wartość 
temperatury w tym punkcie. 

(1)
gdzie:
φot – wilgotność względna powietrza dla 
miasta Białystok [%], tot – temperatura 
otoczenia dla miasta Białystok [°C].

Zależność tą wprowadzono do arkusza 
kalkulacyjnego, dzięki czemu program au-
tomatycznie określił wartość punktu rosy 
dla każdej godziny w analizowanym roku 
kalendarzowym z zadowalającym przybli-
żeniem. 
 Z wyżej przytoczonych warunków 
powstawania szronu wynika, że należa-
ło również określić średnią temperaturę 
panującą na powierzchni chłodnicy po-
wietrza analizowanej, sprężarkowej pom-
py ciepła. Parametr ten wyznaczono na 
podstawie różnicy temperatur pomiędzy 
powierzchnią chłodnicy a otoczeniem 
w funkcji wilgotności względnej powie-
trza. 

          (2)

Powyższa aproksymacja została prze-
prowadzona na podstawie pomiarów 
uzyskanych w wyniku badań metody ini-
cjacji procesu odszraniania przy zmianie 
różnicy temperatur pomiędzy otoczeniem 
a powierzchnią chłodnicy powietrza. Do-
strzeżono wówczas zależność między 
wilgotnością względną powietrza a róż-
nicą temperatur pomiędzy powierzchnią 
parownika a otoczeniem. W ten sposób 
ostatecznie określono przybliżoną tempe-
raturę powierzchni parownika analizowa-
nej pompy ciepła. 
 Do określenia średniej ilości operacji 
odszraniania w ciągu godziny wykorzysta-
no fakt, że do powstania szronu niezbędne 
jest spełnienie warunku:

                         (3)

gdzie:
tp – średnia temperatura powierzchni 
chłodnicy powietrza pompy ciepła [°C], 
tr –  temperatura punktu rosy [°C].

Czyli: 

                    (4)

Zależność tą wykorzystano do określenia 
szybkości narastania szronu na lamelach 
chłodnicy powietrza pompy ciepła. Jeżeli 
różnica ta jest mniejsza od zera to znaczy, 
że szron nie powstaje, co wynika z warun-
ku (4). Im wartość tej różnicy jest większa, 
tym narastanie szronu jest szybsze, a więc 
chłodnica wymaga częstszego odszrania-
nia. W celu określenia ilości operacji od-
szraniania badanego urządzenia przyjęto, 
że dla tr-tp = 3 K średnio jest przeprowa-
dzane 1,5 takiej operacji, co wynika z wła-
snych danych doświadczalnych. Z pro-
porcji tej obliczano średnią ilość operacji 
odszraniania dla danej różnicy temperatur 
przemnożonej przez współczynnik udziału 
pracy pompy ciepła w ciągu analizowanej 
godziny. W ten sposób skonstruowano cały 
model matematyczny określający ilość ana-
lizowanych operacji w ciągu roku kalen-
darzowego dla dwóch rozważanych metod 
i zadanych warunków meteorologicznych. 

OCENA EKONOMICZNA WYbRANYCH METOD INICJACJI 

PROCESU ODSZRANIANIA POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA

mgr inż. Wojciech PEPLIŃSKI
wpeplinski@plusnet.pl
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2 wyniki otrzymane na pod-
Stawie Stworzonego mo-

delu matematycznego

Otrzymane wyniki jednoznacznie pokazu-
ją, że zmiana metody inicjacji procesu od-
szraniania z nastawy czasowej na metodę 
wykorzystującą pomiar prądu doprowa-
dzanego do silnika wentylatora znacząco 
zmniejszyła ilość przeprowadzanych ta-
kich operacji w ciągu analizowanego roku 
kalendarzowego. W tabeli 1 przedstawio-
no porównanie ilości operacji odszrania-
nia dla każdej z analizowanych metod. 
W przypadku nastawy czasowej przedsta-
wiono kilka wariantów, gdyż ta może być 
inicjowana w różny sposób w zależności 
od temperatury otoczenia i czasu odszra-
niania. W badanym urządzeniu proces ini-
cjacji dla tej metody występował jedynie 
poniżej wartości temperatury powietrza 
równej 3°C. Czasami prowadziło to do 
sytuacji, że przy minimalnie wyższych 
temperaturach, chłodnica powietrza wy-
magała odszronienia, a proces inicjacji 
nie następował. Wynika to z faktu, że dla 

niskich wilgotności względnych powietrza 
różnica temperatur pomiędzy otoczeniem 
a powierzchnią parownika może sięgać 
nawet 9-10 K. W związku z tym przy tem-
peraturach wyższych o kilka stopni od 0°C 
może występować ujemna temperatura na 
powierzchni chłodnicy powietrza urządze-
nia, co będzie prowadzić do jej oszronie-
nia. Dlatego celowe wydało się przeana-
lizowanie również nastaw czasowych dla 
wyższych temperatur granicznych.
 Ilość operacji odszraniania na godzinę 
w sterowniku fabrycznym określał użyt-
kownik. Rzeczywiście, czasami chłodni-
ca powietrza będzie szronić się szybciej, 
a czasami wolniej, co wymaga innych 
częstotliwości procesu odszraniania sprę-
żarkowej pompy ciepła. Dlatego wyko-
rzystując stworzony model matematyczny 
przeanalizowano również różne częstotli-
wości odszraniania urządzenia.
 Z tabeli 1 wynika, że Wariant 1 na-
stawy czasowej, który pod względem 
ilości operacji odszraniania jest najko-
rzystniejszy i tak jest znacznie gorszy od 
metody  wykorzystującej pomiar prądu 

zasilającego silnik wentylatora chłod-
nicy powietrza pompy ciepła. Należy 
jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że 
zaproponowana nowa metoda prowadze-
nia odszraniania do stworzonego układu 
sterowania inicjuje ten proces wtedy kie-
dy zachodzi taka potrzeba, gdyż opiera 
się na pomiarze parametru dynamicznie 
powiązanego z powstawaniem warstwy 
szronu. Nastawa czasowa jest metodą, 
która raz prawidłowo trafi w moment 
inicjacji procesu a innym razem już nie, 
gdyż powstawanie szronu jest generalnie 
procesem losowym, a nie okresowym.
 Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono upo-
rządkowane wykresy średniej ilości opera-
cji odszraniania na przestrzeni całego roku 
kalendarzowego dla dwóch analizowa-
nych metod inicjacji procesu. Rysunek 1 
dotyczy badanej, sprężarkowej pompy cie-
pła, gdzie nastawa czasowa w sterowniku 
fabrycznym urządzenia funkcjonowała jak 
w Wariancie 1 (tab. 1). Z kolei na rysunku 
2 przedstawiono wybrane, alternatywne 
warianty nastawy czasowej. Porównując 
Wariant 2 oraz Wariant 1 można zauwa-
żyć, że zmiana temperatury granicznej 
inicjacji procesu odszraniania dla nasta-
wy czasowej zaledwie o dwa stopnie pro-
wadzi do przeprowadzania tego procesu 
w dodatkowych pięciuset godzinach roku 
kalendarzowego. 
 Przedstawiony model matematyczny 
z dość dobrym przybliżeniem określa ilość 
operacji odszraniania dla obu analizowa-
nych metod. Jednak nie uwzględnia on 
niekorzystnego wpływu obniżenia wydaj-
ności grzejnej pompy ciepła, gdy jej chłod-
nica powietrza nie zostaje odszroniona:
•	 przez pewien czas na skutek wyczeki-

wania na kolejną operację odszrania-
nia (nastawa czasowa), jeżeli ta uległa 

Tabela 1 Porównanie ilości operacji odszraniania w roku kalendarzowym w zależności od metody oraz warunków przyjętych do ini-
cjacji tego procesu dla nastawy czasowej [6]

Wariant Maksymalna temperatura 
otoczenia [°C]

Ilość operacji odszraniania na godzinę Łączna ilość operacji odszraniania 
w ciągu roku kalendarzowego

Na
st

aw
a 

cz
as

ow
a

1 3 2 3480

2 4 2 3745

3 5 2 4009

4 3 3 5220

5 3 4 6951
Metoda wykorzystująca pomiar prądu zasilającego silnik wentylatora 1946

Rys. 1 Uporządkowany wykres średniej ilości operacji 
odszraniania dla obu metod inicjacji procesu dla bada-
nej, sprężarkowej pompy ciepła [6]
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zaszronieniu w międzyczasie;
•	 w ogóle na skutek skrajnych warun-

ków atmosferycznych (ujemna tempe-
ratura powierzchni chłodnicy powie-
trza pomimo dodatniej temperatury 
zewnętrznej przy niskich wilgotno-
ściach względnych powietrza).

W związku z tym rzeczywiste wyniki 
mogą być jeszcze bardziej korzystne.
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z montażu systemu Freshline® LIN-IS w mieszalnikach firmy Dalco. Rozwią-
zanie to pozwoliło holenderskiemu producentowi żywności bogatej w białko 
zmniejszyć straty surowców o 2% jednocześnie zwiększając wydajność linii 
formowania. System LIN-IS nadaje mieszanym produktom idealną temperatu-
rę i konsystencję, odpowiednią do ich formowania zaraz po zmieszaniu. 

„System Freshline® LIN-IS to rozwiązanie dostosowane do indywidualnych 
potrzeb klienta.  Wtryskiwanie ciekłego azotu do mieszanej masy pozwa-
la uzyskać jej odpowiednią temperaturę i teksturę, dzięki czemu łatwiej jest 
uformować wysokiej jakości produkt końcowy. LIN-IS można zaprogramować 

pod kątem produkcji różnych rodzajów wyrobów spożywczych w zależności od ich 
składu, temperatury początkowej oraz żądanej temperatury końcowej” – powie-
dział Janusz Paździora, menedżer rynku spożywczego na Europę Centralną, Air 
Products.

Freshline® LIN-IS może być montowany we wszystkich typach nowych mieszal-
ników oraz dostosowany do istniejących urządzeń lub zbiorników buforujących. 
Jest to rozwiązanie najlepsze w swojej klasie, dlatego poleca je wielu producentów 
mieszalników, w tym firmy takie jak Stolz i Nadratowski.
 Air Products posiada ponad 40 lat doświadczenia w zakresie opra-

cowywania i udoskonalania rozwiązań z serii Freshline®. Pomagają one zapewniać świeżość żywności z wykorzystaniem naj-
nowszych, innowacyjnych technologii zamrażania kriogenicznego, chłodzenia, schładzania oraz pakowania w atmosferze 
modyfikowanej (MAP). Więcej informacji na temat rozwiązań Freshline® Air Products znajduje się www.airproducts.com.pl
.                                                                                                                                                                                                                    &
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1 wentylacja i  klimatyzacja 
w Szpitalach – wymagania

W Polsce podstawowym aktem prawnym 
regulującym przepisy dotyczące projek-
towania wentylacji-klimatyzacji w obiek-
tach służby zdrowia jest Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wyma-
gań, jakim powinny odpowiadać pomiesz-
czenia i urządzenia podmiotu wykonujące-
go działalność leczniczą [1]. W rozporzą-
dzeniu tym zawarto szereg wytycznych, 
regulujących problem jakości powietrza 
w salach operacyjnych, i tak:
• w blokach operacyjnych, izolatkach 

oraz pomieszczeniach dla pacjentów 
o obniżonej odporności stosuje się 
wentylację nawiewno-wywiewną lub 
klimatyzację zapewniającą parame-
try jakości powietrza dostosowane do 
funkcji tych pomieszczeń;

• w salach operacyjnych oraz innych po-
mieszczeniach, w których podtlenek 
azotu jest stosowany do znieczulenia, 
nawiew powietrza odbywa się górą, 
a jego wyciąg w 20% górą i w 80% 
dołem i zapewnia nadciśnienie w sto-
sunku do korytarza;

• rozmieszczenie punktów nawiewu nie 
może powodować przepływu powie-
trza od strony głowy pacjenta przez 
pole operacyjne;

• instalacje i urządzenia wentylacji me-
chanicznej i klimatyzacji podlegają 
okresowemu przeglądowi, czyszcze-
niu lub dezynfekcji, lub wymianie ele-
mentów instalacji zgodnie z zalecenia-
mi producenta, nie rzadziej niż co 12 
miesięcy – czynności te powinny być 
udokumentowane.

Kolejnym dokumentem nawiązującym do 
projektowania wentylacji pomieszczeń 
szpitalnych, są Wytyczne projektowania 
szpitali ogólnych. Instalacje sanitarne. 
Zeszyt 5. Wentylacja i klimatyzacja. Biu-

WYbÓR KONCEPCJI KLIMATYZACJI
DWÓCH SAL OPERACYJNYCH
W SZPITALU DNIA JEDNEGO. 
PODSTAWY PRAWNE I TEORETYCZNE

Anna Katarzyna PARADOWSKA

Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK

ro Projektów Służby Zdrowia [2], jednak 
sprecyzowane w roku 1984. Wytyczne te 
nadal przywoływane są w dokumentacjach 
projektowych, chociaż nie odpowiadają 
aktualnym oczekiwaniom dotyczącym mi-
krobiologicznej czystości powietrza w sa-
lach operacyjnych, a stosowane obecnie 
techniki klimatyzacyjne (np. stropy lami-
narne) nie są odpowiednio uwzględnione 
w tej publikacji [3].
 Wyżej wymienione wytyczne nie de-
terminują wszystkich wymogów dotyczą-
cych jakości powietrza w obiektach służ-
by zdrowia. Przy projektowaniu instala-
cji, należy uwzględnić również zalecenia 
zawarte w innych Polskich Normach 
dotyczących projektowania wentylacji 
mechanicznej. Projektanci wentylacji po-
siłkują się również normami z krajów Eu-
ropy zachodniej. Najczęściej przytaczaną 
normą europejską jest norma niemiecka 
DIN [4] oraz uważana za najbardziej re-
strykcyjną, norma francuska – NF S 90-
351: 2003 [5].

2 zakażenia Szpitalne

Definicja zakażenia szpitalnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami [6] mówi, 
że zakażenie szpitalne to zakażenie, które 
wystąpiło w związku z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych, a choroba nie pozosta-
wała w momencie udzielania świadczeń 
w okresie wylęgania albo wystąpiła po 
ich udzieleniu, w okresie nie dłuższym niż 
najdłuższy okres jej wylęgania [7]. Ozna-
cza to, że za zakażenie szpitalne uznaje się 
zakażenie, które zostało zapoczątkowane 
na terenie szpitala lub ujawniło się po jego 
opuszczeniu, lecz istnieją udokumentowa-
ne przesłanki, wskazujące że spowodowa-
ne zostało czynnikiem chorobotwórczym 
pochodzącym od innego chorego lub wła-
snej flory człowieka chorego [8]. Zakaże-
nie szpitalne dotyczą zarówno pacjentów, 

jak i personelu medycznego.

2.1  Podział zakażeń szpitalnych
Mikroorganizmy chorobotwórcze mogą 
przenosić się na organizm nosiciela w róż-
ny  sposób. Ze względu na pochodzenie 
mikroorganizmów zakażenia można po-
dzielić na:
• Egzogenne, czyli zakażenia pocho-

dzące z zewnątrz organizmu. Mogą 
one powstać w wyniku bezpośrednie-
go kontaktu z innym człowiekiem, 
wskutek wdychania zakażonego po-
wietrza, poprzez pył zawierający za-
razki, przez tkanki, których ciągłość 
została naruszona przez pożywienie 
lub wodę;

• Endogenne, czyli zakażenia pocho-
dzące od własnej flory bakteryjnej 
pacjenta. Są to zakażenia powstałe 
w zdrowym dotąd narządzie lub 
w zdrowej części ciała; zostaje ono 
wywołane bakteriami, które znajdu-
ją się w ustroju danego człowieka 
w warunkach fizjologicznych lub 
patologicznych, np. zakażenie rany 
operacyjnej bakteriami z jamy no-
sowo-gardłowej tego samego cho-
rego [9].

2.2  Rodzaje zanieczyszczeń mikrobio-
logicznych i pyłowych oraz ich źródła
Zanieczyszczenia w pomieszczeniach 
szpitalnych ze względu na ich pochodze-
nie można podzielić następująco:
− zanieczyszczenia pochodzenia we-

wnętrznego, do których zalicza się: 
ręce personelu, źle wyjałowiony sprzęt 
medyczny, zakażoną krew i preparaty 
krwiopochodne, aparaturę medyczną 
(respiratory, nebulizatory, ssaki, rurki 
od tlenu itd...), przeterminowane pły-
ny dezynfekcyjne, mydło w kostkach, 
pościel, materiały opatrunkowe, zlewy, 
ręczniki, baseny, nawilżacze, żywność, 
wodę, wanny, czy nieodpowiednio 
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przygotowywane i źle przechowywane 
leki;

− zanieczyszczenia pochodzenia ze-
wnętrznego, a mogą to być: urządze-
nia wentylacyjne, kanalizacja, prze-
grody i nieszczelności w budynku.

„Mikroorganizmy odpowiedzialne za po-
wstawanie infekcji w organizmie człowie-
ka to: grzyby, bakterie i wirusy. Świado-
mość zagrożenia jakie niosą ze sobą, gdy 
skolonizują ciało człowieka, jest wstępem 
do prowadzenia skutecznej profilakty-
ki w walce z zakażeniami” [10]. Wśród 
wszystkich drobnoustrojów mogących 
zagrozić człowiekowi, istnieje grupa 
szczególnie niebezpiecznych dla ludzkie-
go zdrowia oraz życia. Ich dokładna lista 
przedstawiona została w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. 
[11], jako lista czynników alarmowych. 
 W sali operacyjnej głównym źródłem 
zanieczyszczeń zarówno pyłowych jak 
i mikrobiologicznych, pozostaje jednak 
człowiek, stąd też ilość mikroorganizmów 
jest proporcjonalna do ilości osób przeby-
wających w pomieszczeniu. Drobnoustro-
je mogą być uwalniane wraz ze złuszcza-
jącym się naskórkiem i wydzielane z gór-
nych dróg oddechowych. Nawet przy ste-
rylnym ubiorze każda osoba zespołu może 
wydzielać od 1500 do 50000 mikroorgani-
zmów na minutę, które następnie osiadają 
na instrumentach medycznych lub bezpo-
średnio na powierzchni rany, powodując 
zakażenie.

2.3  Rodzaje zanieczyszczeń mikrobio-
logicznych w instalacji klimatyzacji
Jednym z potencjalnych źródeł zanie-
czyszczeń powietrza w sali operacyjnej 
jest instalacja klimatyzacji. Rozwój w niej 
mikroorganizmów powoduje ich rozprze-
strzenianie się za pośrednictwem powie-
trza do pomieszczeń w całym budynku.
 „Poza napływającymi z powietrzem 
wentylacyjnym „nowymi” zanieczyszcze-
niami, w systemach wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych ukrywa się wiele, nagro-
madzonych przez lata użytkowania insta-
lacji, zanieczyszczeń, takich jak: zanie-
czyszczenia pochodzące z okresu budowy, 
wykańczania i wyposażania budynku, 
sadze, grzyby pleśniowe, zarodniki roślin 
i grzybów, pyłki kwiatowe, pył, bakterie, 
włókna azbestu, cząstki smarów i smoły 
oraz dymów, roztocza, włókna wyrobów 
tekstylnych oraz inne zanieczyszczenia” 
[12].
 Instalacja może stanowić idealne śro-
dowisko dla rozwijania się mikroorga-
nizmów. Szczególnie narażonymi na ich 
rozwój miejscami w układzie, mogą być 

tłumiki hałasu oraz filtry, a także elementy 
układu, w których występuje wykroplenie 
wilgoci i jej odprowadzenie, takie jak: 
chłodnice, tace ociekowe, syfony króć-
ców odpływowych, nawilżacze powietrza. 
W tabeli 1 zestawiono potencjalne proble-
my, mogące wystąpić w instalacjach wen-
tylacji i klimatyzacji oraz ich najczęstsze 
przyczyny, mające podłoże między innymi 
w obecności mikroorganizmów.

3 Wymagane Parametry Po-
wietrza w Szpitalach

W procesie projektowania klimatyzacji, 
należy uwzględnić szereg czynników ma-
jących wpływ na mikroklimat panujący 
w pomieszczeniu, ponieważ parametry 
powietrza mają ogromne znaczenie zarów-
no dla jego użytkowników jak i procesów 
w nim zachodzących. Szczególną uwagę 
powinno się zwracać na jakość powietrza 
w pomieszczeniach specjalnych, tzw. czy-
stych. Zalicza się do nich między innymi 
pomieszczenia produkcyjne w przemyśle 
farmaceutycznym, spożywczym i elek-
tronicznym, oraz niektóre pomieszczenia 
szpitalne – m. in. sale operacyjne. Układy 
wentylacyjno-klimatyzacyjne odgrywają 
w nich ogromną rolę, ponieważ są jednym 
z głównych, a często  jedynym sposobem 
zapewnienia wymaganych warunków 
aseptycznych.
 Prawidłowo zaprojektowana klimaty-
zacja sali operacyjnej, powinna minima-
lizować ilość bakterii i drobnoustrojów, 
a także utrzymywać w pomieszczeniu od-
powiednie parametry komfortu. W prakty-
ce projektant klimatyzacji sali operacyjnej 
musi zapewnić spełnienie trzech podsta-
wowych wymagań, a są to:
- czystość i jakość powietrza na sali, po-

zwalająca na zminimalizowanie ryzy-
ka zakażenia;

- parametry powietrza zapewniające 
komfort pracy zespołu operacyjnego;

- zapewnienie ciągłości oczyszczania 
powietrza przez odpowiednie zapro-
jektowanie instalacji, w tym bezawa-
ryjnego jej działania.

W celu obniżenia ryzyka infekcji pocho-
dzących z powietrza, projektowana insta-
lacja powinna zapewnić:
• dostarczenie właściwej, wymaganej 

ilości czystego powietrza;
• odpowiednią krotność wymian powie-

trza w sali;
• skuteczne usuwanie powietrza zużyte-

go z pomieszczenia;
• prawidłowy kierunek rozpływu po-

wietrza w pomieszczeniu, w tym mini-
malizowanie istnienia stref martwych;

• właściwy rozkład ciśnienia pomiędzy 
pomieszczeniami bloku operacyjnego;

• odporność laminarnego strumienia po-
wietrza na wpływy zakłócające.

3.1 Czystość mikrobiologiczna powie-
trza w sali operacyjnej
W praktyce nie istnieją pomieszczenia cał-
kowicie pozbawione mikroorganizmów. 
Jednak ich stała, niewielka koncentracja 
zazwyczaj nie stanowi zagrożenia dla 
ludzi zdrowych. W przypadku pomiesz-
czeń szpitalnych, w których przebywają 
osoby chore, posiadające osłabiony układ 
odpornościowy przez przebyte choroby, 
przyjmowanie lekarstw oraz stosowanie 
różnych kuracji medycznych, nawet nie-
wielkie ich stężenie może być przyczyną 
infekcji, która w następstwie może dopro-
wadzić do zakażenia. 
 Określenia zależności pomiędzy 
stężeniem mikroorganizmów w powie-
trzu, a liczbą infekcji zapoczątkowanych 
na sali operacyjnej podjęli się jeszcze 
w XX wieku naukowcy. W roku 1982 
zostały opublikowane wyniki obserwacji 
i analizy ponad 8 tysięcy operacji [13]. 
Wnioski w postaci prostej, obrazującej 
zależność poziomu infekcji w zależności 
od koncentracji mikroorganizmów w 1 
m3 powietrza przedstawiono na rysunku 
1. Z wykresu jednoznacznie wynika, że 
koncentracja mikroorganizmów ma zna-
czący wpływ na ilość zachorowań w szpi-
talach.

Rys.1. Koncentracja mikroorganizmów, a procent 
infekcji [13]

Zakażenie szpitalne może szerzyć się 
przez powietrze w postaci gazu, pyłu oraz 
przez kontakt bezpośredni, co przedsta-
wiono obrazowo na rysunku 2.
 Jednym z najpoważniejszych źródeł 
zakażeń w pomieszczeniu, w którym prze-
prowadzane są operacje na ludzkim ciele 
jest bezpośredni kontakt z zakażonym, 
chorym lub z jego wydzielinami, wystę-
pującymi w trakcie operacji. „Czynnikami 
o wysokim stopniu zagrożenia są materia-
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ły krwiopochodne i krew, płyny ustrojowe 
i skażone nimi materiały i przedmioty” 
[10]. Jednak za najbardziej niebezpieczną 
drogę, którą przemieszczać się mogą mi-
kroorganizmy chorobotwórcze jest powie-
trze.
 Zanieczyszczenia powietrza na sali 
operacyjnej mogą mieć dwa źródła:
1. Wewnętrzne: 
• personel szpitala;
• pacjenci;
• wyposażenie sali, np. aparatura me-

dyczna, narzędzia;
• zanieczyszczenia pyłowe znajdujące 

się na powierzchni ścian, podłodze 
oraz suficie pomieszczenia;

2. Zewnętrzne: 
• powietrze zewnętrzne niedostatecznie 

oczyszczone dopływające do sali za 
pośrednictwem instalacji klimatyza-
cyjnej;

• powietrze napływające z sąsiednich 
pomieszczeń o niższej klasie czysto-
ści.

Za główne źródło drobnoustrojów wystę-
pujących w sali operacyjnej przyjąć należy 
osoby biorących udział w operacji. 

3.2 Klasy czystości mikrobiologicznej 
sal szpitalnych
W salach szpitalnych najważniejszy pod 
względem czystości powietrza jest ob-
szar stołu operacyjnego. Jednocześnie 
biorąc pod uwagę fakt, że głównym źró-
dłem zanieczyszczeń bakteriologicznych 
jest zespół chirurgiczny, występuje wokół 

niego największa koncentracja mikroor-
ganizmów. Wyznaczenie klasy czystości 
mikrobiologicznej powietrza w pomiesz-
czeniach czystych określa się poprzez 
identyfikację i pomiar ilościowy mikroor-
ganizmów. Drobnoustroje te są przenoszo-
ne zwykle na cząstkach kurzu i na wysu-
szonych wydzielinach [13]. 
 W Polsce poza „Wytycznymi projekto-
wania szpitali ogólnych” [2], niestety nie 
istnieją normy lub zalecenia dotyczące 
dopuszczalnego zanieczyszczenia bakte-
ryjnego powietrza wewnętrznego, które 
odpowiadałyby wymaganiom nowocze-
snej technologii pomieszczeń czystych. 
Według krajowych wytycznych zdefinio-
wano trzy klasy czystości mikrobiologicz-
nej zestawione w tabeli 2. Przedstawiona 
w nich maksymalna koncentracja drobno-
ustrojów określana jest jako liczba kolonii 
mikroorganizmów w 1 m3 powietrza. Jako 
kryterium podziału stosuje się jednostkę 
tworzącą kolonię bakteryjną, tj. JTK (CFU 
z ang. oraz KBE z niem.).
 Zgodnie z wymaganiami zależnie 
od charakteru przeprowadzanych zabie-
gów w sali operacyjnej, zalicza się ją 
do pomieszczeń I lub II klasy czystości 
mikrobiologicznej, natomiast pozostałe 
pomieszczenia bloku operacyjnego do II 
klasy czystości. Klasy czystości w przy-
padku sal operacyjnych określają kon-
centrację zanieczyszczeń w rejonie pola 
operacyjnego i dopuszcza się utrzymanie 
poza tym rejonem nieco większej kon-
centracji zanieczyszczeń, nie przekracza-

jącej wskaźnika 
dla następnej 
klasy czystości 
[2].
 Dla lepszego 
zobrazowania 
p rob lematyk i 
ilości zarazków 
m i e r z o n y c h 
w jednostce 

JTK, w tabeli 3 przedstawiono średnią 
ilość zarazków emitowaną przez pracow-
ników służby zdrowia biorących udział 
w operacji. Jak widać jest ona uzależnio-
na od kilku czynników, takich jak: ilość 
personelu w trakcie operacji, aktywność 
personelu, rodzaj środków medycznych 
zastosowanych przez personel.
 W tabeli 4 porównano polskie wyma-
gania dotyczące dopuszczalnych stężeń 
mikroorganizmów w pomieszczeniach 
czystych z wymaganiami w wybranych 
krajach.  Zauważyć można, że w Polsce 
wymagana czystość mikrobiologiczna po-
wietrza, dopuszcza większe stężenie jed-
nostek JTK niż w innych rozpatrywanych 
krajach.

3.3  Klasy czystości pyłowej sal szpital-
nych
Kolejnym kryterium kwalifikacji pomiesz-
czeń, jest klasa czystości pyłowej. W Pol-
sce zgodnie z obowiązującymi przepisami 
[15], obowiązuje podział pomieszczeń na 
9 klas czystości. Norma określa maksy-
malne stężenia poszczególnych rozmia-
rów cząstek z przedziału od 0,1-5,0 mm 
w pomieszczeniu (tab. 5). 
 W zależności od wymagań stawianych 
pomieszczeniu, dla sal operacyjnych ISO 
przyjmuje się klasę 7 lub ISO klasę 8. 

4 parametry powietrza za-
pewniające komfort pracy 

zeSpołu operacyjnego

Poza ograniczeniem zanieczyszczeń, mo-
gących stworzyć zagrożenie dla zdrowia, 
a nawet życia pacjentów znajdujących się 
w sali operacyjnej, bardzo ważnym aspek-
tem jest stworzenie odpowiednich warun-
ków do pracy dla personelu medycznego 
w trakcie wykonywanych zabiegów.
 Na odczucie parametrów mikroklimatu 
przez człowieka wpływ mają różne czynni-
ki. Czynniki zależne od człowieka, nazywa-
ne także czynnikami wewnętrznymi, to: 
• indywidualne odczucie temperatury,
• stopień aktywności fizycznej,
• izolacyjność cieplna odzieży,
• stan zdrowia i ogólne samopoczucie.
Czynniki niezależne od człowieka, zwane 
czynnikami zewnętrznymi, to: 
• temperatura powietrza,
• wilgotność względna powietrza,
• prędkość powietrza w strefie przeby-

wania ludzi,
• temperatura powierzchni otaczających 

(przegród budowlanych),
• czystość powietrza,
• świeżość powietrza (określana zawar-

tością dwutlenku węgla),

Rys.2. Drogi przenoszenia mikroorganizmów do pola operacyjnego [10]

Rys.3. Obszar warunków spełniających 
wymogi komfortu cieplnego w sali opera-
cyjnej [17]
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oraz prędkość jego przepływu w sali. 
Przy ustalaniu temperatury optymalnej 
dla sali operacyjnej, należy uwzględnić 
kilka czynników. Najważniejszymi z nich 
są: aktywność fizyczna osób biorących 
udział w operacji oraz przewodność ciepl-
na odzieży. Mając na względzie dobro pa-
cjenta, należy zauważyć, że w trakcie za-
biegu jest on ubrany lekko, a jego aktyw-
ność jest niewielka. Z tego względu jego 
wymagania temperaturowe będą wyższe 
niż pozostałych osób w pomieszczeniu. 
Aby uniknąć wyziębienia u pacjenta oraz 
zmniejszyć niebezpieczeństwo infekcji 
przy zbyt niskiej temperaturze, należy 
utrzymać ten parametr na poziomie 22-
25oC [13]. Przekraczając ten zakres celem 
zwiększenia komfortu cieplnego pacjenta, 
z kolei stwarzane są niekorzystne warunki 
dla personelu medycznego. 
 Osoby uczestniczące aktywnie w ope-
racji tj. chirurdzy, anestezjolodzy, asy-
stenci oraz pielęgniarki, mają zazwyczaj 
ciało zakryte niemal całkowicie odzieżą 
ochronną, charakteryzującą się niewielką 
przewodnością cieplną. Z tego względu, 
oraz przez podejmowany wysiłek fizyczny 
i intelektualny w trakcie operacji, personel 
operujący preferuje temperatury niższe 
(przyjmuje się, że pracuje on najwydajniej 
przy temperaturze ok. 20oC. 
 Przyjmowane wartości temperatury 
różnią się w zależności od kraju. W tabeli 
6 zostały podane temperatury powietrza, 
zalecane przez normy takich państw, jak: 
Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wielka Bry-
tania oraz USA.
 Jak wynika z tej tabeli, wymagana 
temperatura powietrza może znacznie się 
różnić w zależności od kraju. Minimal-
na temperatura waha się między 17°C 
a 22°C, natomiast  maksymalna wynosi 
od 21°C do 27°C. Kolejnym parametrem 
istotnym dla zachowania komfortu ciepl-
nego organizmu jest wilgotność względna 
powietrza. Przy niskiej wilgotności, kiedy 
powietrze jest zbyt suche, możliwe jest 
odczucie suchości śluzówki górnych dróg 
oddechowych. Z kolei przy zbyt wysokiej 
wilgotności odczuć można ogólne osłabie-
nie organizmu. Przyjmuje się, że aby unik-
nąć wyraźnych zmian odczucia komfortu, 
powinno się utrzymywać ten parametr na 
poziomie 30 do 70%. Jednak w przypadku 
sal szpitalnych, zakres ten należy zawęzić, 
ze względu na specyfikę pomieszczenia. 
„Wilgotność w sali operacyjnej warunko-
wana jest dodatkowo zachodzącymi w niej 
procesami: zbyt duża wilgotność i wysoka 
temperatura sprzyjają rozwojowi i prze-
żywalności bakterii (bakterie najszybciej 
giną przy wilgotności względnej w zakre-

Tabela 1. Problemy związane z jakością powietrza wewnętrznego zwiększające się pod-
czas uchybień w trakcie konserwacji i utrzymania instalacji [12]

Tabela 2. Klasy czystości mikrobiologicznej pomieszczeń szpitalnych zgodnie z „Wy-
tycznymi projektowania szpitali ogólnych” [2]

Tabela 3. Emisja mikroorganizmów przez osobę należącą do zespołu chirurgicznego [14]

• oświetlenie i wystrój wnętrz (kolory-
styka przegród).

O ile czynniki wewnętrzne są sprawą indy-
widulaną każdego człowieka, o tyle czyn-
niki zewnętrzne mogą być regulowane dla 

poszczególnych pomieszczeń w sposób 
indywidualny, między innymi przez pracę 
systemów klimatyzacji.
 Najważniejszymi z nich są: tempe-
ratura, wilgotność względna powietrza 

3
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uczucia przeciągu. Zgodnie z polskimi 
wymaganiami [2] maksymalna prędkość 
powietrza w sali operacyjnej powinna wy-
nosić:
• 0,4 - 0,5 m/s przy wyporowym prze-

pływie powietrza,
• 0,15 - 0,25 m/s przy konwencjonal-

nym przepływie powietrza.
Warto zauważyć, że są to wartości stosun-
kowo duże w porównaniu do zalecanych 
obecnie prędkości, które wynoszą przy 
zastosowaniu stropu laminarnego około 
0,25 m/s [16,17]. Dzięki zastosowaniu 
niewielkiej prędkości przepływu uzyskuje 
się laminarny przepływ powietrza oraz za-
pewnia większy komfort personelu pracu-
jącego w obszarze krytycznym.
 Po przeprowadzeniu analizy wyma-
gań dotyczących parametrów powietrza 

w sali operacyjnej, można wyznaczyć ob-
szar ograniczony wymaganiami, w którym 
spełnione zostaną wszystkie wymagania, 
dotyczące warunków komfortu w takim 
pomieszczeniu. Obszar ten zobrazowano 
na rysunku 3.

4.1  Rozkład ciśnienia w pomieszcze-
niach szpitalnych
Odpowiedni rozkład ciśnienia jest waż-
nym czynnikiem w procesie projektowa-
nia instalacji wentylacji oraz klimatyzacji, 
ponieważ ukierunkowuje on przepływ po-
wietrza pomiędzy pomieszczeniami. Przez 
odpowiedni rozkład ciśnienia można wy-
kluczyć przenikanie mikroorganizmów, 
zanieczyszczeń oraz pyłów z pomieszczeń 
septycznych (o niższej czystości) do po-
mieszczeń aseptycznych (o wysokiej kla-

sie 40 do 50%). Wysoka wilgotność może 
także prowadzić do uszkodzenia aparatu-
ry, z kolei zbyt niska (poniżej 40%) sprzy-
ja powstawaniu elektryczności statycznej, 
co powoduje przyciąganie i utrzymywanie 
się pyłów” [13].
 W tabeli 6 przedstawiono zalecenia 
odnośnie zawartości wilgoci w powietrzu. 
Jak widać polskie wytyczne dopuszczają 
wilgotność dla sal operacyjnych na pozio-
mie ok. 55%. Najmniej restrykcyjni pod 
tym względem są Niemcy, którzy dopusz-
czają wilgotność względną w stosunkowo 
szerokich granicach od 35 do 65 %. Ko-
lejnym istotnym czynnikiem jest prędkość 
powietrza w pomieszczeniu. Istotne jest, 
aby powietrze w strefie przebywania ludzi, 
przez nadmierną prędkość nie powodowa-
ło u pacjenta oraz zespołu operacyjnego, 

Tabela 4. Zestawienie wymagań czystości mikrobiologicznej dla pomieszczeń szpitalnych w wybranych krajach [13]

Tabela 5. Klasyfikacja pomieszczeń i obszarów czystych pod względem zawartości zanie-
czyszczeń pyłowych powietrza [15]

Tab. 6. Wybrane parametry fizyczne i mikrobiologiczne powietrza w salach operacyjnych szpitali [13]
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sie czystości). W przypadku pomieszczeń, 
dla których wymogi czystości są wyższe, 
należy zaprojektować nadciśnienie. We-
dług brytyjskiej normy BS 5295 zaleca się 
stosowanie różnicy ciśnień na poziomie 
10 do 15 Pa, w zależności od klasy czy-
stości, natomiast amerykańska organizacja 
ASHRAE mówi o 15% różnicy ciśnień 
[13].
 W celu wyeliminowania przedostania 
się zanieczyszczeń przez drzwi łączą-
ce pomieszczenia o różnych wymogach 
czystości zaleca się stosowanie kurtyn 
powietrznych, jak również śluz powietrz-
nych, tworzących strefę buforową pomię-
dzy salą operacyjną a pomieszczeniami 
„brudnymi”. Stosowanie podciśnienia ma 
zastosowanie w pomieszczeniach, w któ-
rych mogą występować substancje szko-
dliwe. Jest to rozwiązanie, uniemożliwia-
jące ich rozprzestrzenienie się do pomiesz-
czeń sąsiednich. 

4.2  Rodzaje przepływu powietrza
W procesie doboru optymalnego sposobu 
rozdziału powietrza, ważnym czynnikiem, 
mającym wpływ na utrzymanie odpo-
wiedniej klasy czystości powietrza oraz 
obniżenie ryzyka  wystąpienia zakażenia 
mikroorganizmami w obszarze stołu ope-
racyjnego jest sposób jego przepływu.
Sposoby przepływu powietrza w pomiesz-
czeniach czystych można podzielić na trzy 
rodzaje, a są to [18]:
• przepływ laminarny (warstwowy), 

który przepływ stanowi zespół warstw 
przemieszczających się jedna wzglę-
dem drugiej bez ich mieszania (wirów) 
- przepływ tego typu występuje przy 
małych prędkościach przepływu;

• przepływ turbulentny (wirowy), 
w tym przypadku w gazie występu-
je mieszanie, powstają wiry, stąd też 
określenie przepływu turbulentnego, 
który ze swej natury jest zmienny 
w czasie;

• przepływ wyporowy (nisko turbu-
lentny), w tym przypadku strumień 
powietrza o małej turbulencji ma nie-
wielki stopień indukcji i w niewielkim 
stopniu miesza się z powietrzem w po-
mieszczeniu, a zużyte (zanieczyszczo-
ne) powietrze jest bardziej wypierane 
niż mieszane.

Zależnie od stopnia turbulencji, przepływ 
w pomieszczeniach czystych można po-
dzielić na trzy grupy [13]:
• przepływ wysoko turbulentny (prze-

pływ burzliwy) – Tu = 35 ÷ 60%,
• przepływ nisko turbulentny (przepływ 

wyporowy) – Tu = 10 ÷ 35%,
• przepływ mało turbulentny (przepływ 

laminarny) – Tu = 0 ÷ 10%.
Świeże powietrze doprowadzane do po-
mieszczenia jest odpowiednio oczysz-
czone i tylko ono powinno występować 
w obszarze krytycznym. Instalacja po-
winna być zaprojektowana w taki spo-
sób, aby w strefie operacji nie doszło 
do zmieszania sterylnego powietrza 
nawiewanego z powietrzem brudnym. 
W związku z tym strumień powietrza na-
wiewanego powinien nie tylko doprowa-
dzać powietrze oczyszczone, powinien 
on również stanowić warstwę ochronną 
dla obszaru, w którym wymagana jest 
czystość mikrobiologiczna.
 W przypadku przepływu o ruchu 
turbulentnym, strumień powietrza jest 
nieregularny, a jego część nachodzi na 
obszar, który powinien być osłoniony. 
Oznacza to, że najlepszym rozwiąza-
niem jest uzyskanie strumienia laminar-
nego lub takiego, aby turbulencje były 
możliwie jak najmniejsze. Oznacza to, 
że przepływ powinien być nisko lub 
mało turbulentny. 
 Dzięki zastosowaniu w obszarze pola 
operacyjnego pionowego nawiewu lami-
narnego uzyskuje się:
• ograniczenie wpływu zanieczyszczo-

nego powietrza z pozostałej części po-
mieszczenia;

• usuwanie zanieczyszczeń w wyniku 
równomiernego wyporu ze strefy czy-
stej, przez strumień powietrza nawie-
wanego;

• warstwowe rozprzestrzenianie się pola 
temperatury powietrza.

W przypadku zastosowania nawiewników 
wielkopowierzchniowych np. stropów 
nawiewnych, wystąpić może nierówno-
mierność przepływu, co prowadzić może 
do wzrostu stopnia turbulencji nawet do 
kilkunastu procent [13]. Wypływ powie-
trza ze stropu nawiewnego następuje przez 
płaszczyznę wylotową, nazywaną również 
rozdzielaczem powietrza.
 Rozdzielacze mają istotny wpływ 
na ukształtowanie strumienia powietrza. 
Wykonuje się je z nierdzewnej blachy 
perforowanej lub tkaniny poliestrowej. 
W przypadku tych pierwszych następuje 
rozbicie strugi powietrza, przechodzące-
go przez otwory blachy, następuje induk-
cja pomiędzy strugami sąsiednimi, gene-
ralnie strugi wpadają w ruch nisko turbu-
lentny. Przy zastosowaniu laminaryzatora 
wykonanego z tkaniny, strumień powie-
trza cechuje praktycznie całkowity brak 
indukcji, a to oznacza, że układ strug jest 
zbliżony do idealnego ich układu w prze-
pływie laminarnym. Stropy nawiewne 
z dystrybutorem wykonanym z tkaniny 

umożliwiają uzyskanie najkorzystniej-
szego ustabilizowania powietrza, stąd też 
powinny być stosowane wszędzie tam, 
gdzie wymagania w stosunku do czysto-
ści mikrobiologicznej pomieszczenia są 
najwyższe.

4.3  Systemy rozdziału powietrza
Stosowane rozwiązania nawiewu powie-
trza można podzielić na następujące gru-
py: 
1) wentylacja mieszająca z zastosowa-

niem systemów konwencjonalnych. 
Systemy konwencjonalne, charaktery-
zują się turbulentnym przepływem po-
wietrza oraz prądami konwekcyjnymi. 
Eliminacja zanieczyszczeń z pomiesz-
czenia odbywa się w tym przypadku 
przez rozcieńczenie powietrza oraz 
przez wypór powietrza z pomieszcze-
nia. Do nawiewników stosowanych 
w tym systemie należą:
• ścienne nawiewniki skośne,
• wirowe nawiewniki sufitowe;

2) systemy wyporowe:
 • stropy nawiewne;
3) przepływ laminarny. Jego cechą jest 

eliminacja prądów konwekcyjnych 
oraz brak mieszania prądów. Uzyska-
nie przepływu laminarnego odbywa 
się przy wykorzystaniu najnowocze-
śniejszych metod rozprowadzenia 
powietrza w pomieszczeniach szpital-
nych, przez wykorzystanie: 
• filtracyjnego stropu laminarnego 

umieszczonego nad obszarem kry-
tycznym,

• stropu laminarnego umieszczo-
nego nad obszarem krytycznym 
i przewodowego filtra powietrza, 
znajdującego się w kanałach wen-
tylacyjnych na wlocie powietrza 
do obudowy stropu.
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ŁATWIEJSZE STEROWANIE SYSTEMAMI KLIMATYZACYJNYMI PANASONIC
DLA ObIEKTÓW KOMERCYJNYCH

Panasonic zaprezentował udoskonalony sterownik CZ-RTC3 prze-
znaczony dla systemów klimatyzacyjnych PACi Elite oraz ECOi. Pro-
sty w obsłudze panel dotykowy pozwala na sterowanie  i monito-
rowanie pracy maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych w trybie 
dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Dzięki temu właścicie-
le budynków mają możliwość kontrolowania i ograniczania pozio-
mu zużywanej energii.

Sterownik CZ-RTC3 daje możliwość dostosowania pracy jed-
nostek klimatyzacyjnych z linii Panasonic PACi Elite oraz Panasonic 
ECOi do wymogów obiektów komercyjnych. Pozwala na bieżąco śle-
dzić informacje o zużyciu energii, które mogą być podawane w cy-
klu tygodniowym, miesięcznym  i rocznym. Oszczędność energii 
zapewnia także funkcja nieobecności. Dzięki niej system może być 
zaprogramowany w taki sposób, by w godzinach pracy biura zapew-
niał komfort termiczny użytkownikom, zaś w pozostałym czasie pracował bardziej oszczędnie. Ponadto CZ-RTC3 oferuje szereg funkcji 
sterowania systemem, takich jak programowanie timera i wprowadzanie nastaw jednostek wewnętrznych. Możliwa jest regulacja 
prędkości wentylatora, zmiana kierunku przepływu powietrza oraz wybór trybu pracy (Ogrzewanie, Chłodzenie, Osuszanie, Wenty-
lacja, Automatyczny) dla ośmiu jednostek wewnętrznych. Sterownik ma również funkcję autodiagnostyki całego systemu, dostarcza 
informacje o jego pracy, a także dane kontaktowe do firmy serwisującej.

Nowa wersja CZ-RTC3 posiada 3-calowy ekran dotykowy, a eleganckie wzornictwo nie zaburza charakteru wnętrz. Zamiast trady-
cyjnych przycisków oferuje łatwy w użyciu panel dotykowy,  a wyświetlane na nim piktogramy są przejrzyste i zrozumiałe dla użytkow-
ników. 

- Mając na uwadze rosnące koszty energii, kluczowa dla rozwiązań klimatyzacyjnych Panasonic jest nie tylko efektywność samych 
systemów, ale także możliwość kontrolowania ich pracy pod kątem optymalizacji zużycia energii. Nowa wersja sterownika CZ-RTC3 to 
bardzo prosty sposób, żeby na bieżąco śledzić najważniejsze paramenty jednostek i sterować nimi tak, by z jednej strony zapewniały 
komfort użytkownikom, a z drugiej dawały możliwość uzyskania oszczędności - mówi Tomasz Lenarczyk, Sales and Product Manager 
w firmie Panasonic.

Nowa wersja sterownika CZ-RTC3 jest dostępna u dystrybutorów Panasonic w cenie od 920 zł netto.                                              &
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Kotłownie o małej mocy projektuje się 
zazwyczaj jako wbudowane, natomiast 
o dużych mocach jako wolnostojące w od-
dzielnych budynkach. Do ogrzania standar-
dowego domu jednorodzinnego najczęściej 
wystarczy kocioł grzewczy o mocy do 25 kW. 
 Zgodnie z rozporządzeniem [1] budynek 
i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną 
wentylację lub klimatyzację, stosownie do 
ich przeznaczenia. W związku z tym również 
pomieszczenia kotłowni powinny być wypo-
sażone w wentylację. Niezależnie od rodzaju 
kotłowni oraz mocy zainstalowanych kotłów 
(kotła) należy zapewnić w niej odpowiednią 
wentylację nawiewno-wywiewną.

zadania wentylacji ko-
tłowni

Wentylacja kotłowni ma za zadanie:
•	 doprowadzić powietrze do pomiesz-

czenia w ilości umożliwiającej popraw-
ną pracę kotłów z mocą cieplną nomi-
nalną,

•	 zapewnić wymianę powietrza w po-
mieszczeniu w celu rozcieńczenia i usu-
nięcia zanieczyszczeń emitowanych 
w kotłowni.

W większości kotłowni, istotnym celem wen-
tylacji jest doprowadzenie odpowiedniej 
ilości powietrza na potrzeby procesów spa-
lania. Dotyczy to kotłów, do których nie do-
prowadza się powietrza oddzielnym przewo-
dem, czyli powietrze do spalania pobierane 
jest bezpośrednio z pomieszczenia kotłowni. 
Teoretyczne objętościowe zapotrzebowanie 
na powietrze do spalania Pt wynosi:

Pt = 22,414/(32 x 0,21) =
= 8,9 C + 22,68 H + 3,335 S – 3,335 O    [m3/kg]

(1)

Dla celów praktycznych teoretyczne zapo-
trzebowanie powietrza do spalania określa 
się za pomocą przybliżonych wzorów em-
pirycznych. W praktyce jednak nie spotyka 
się warunków idealnych, w związku z tym 
dla pewności spalenia całkowitej ilości pa-
liwa doprowadza się nieco więcej powie-
trza niż to wynika z obliczeń teoretycznych. 
Stosunek ilości powietrza rzeczywiście do-
prowadzanego Vpow do ilości teoretycznej 
powietrza niezbędnego do spalania Vt nosi 
nazwę współczynnika nadmiaru powie-
trza λ i wyraża się wzorem:

λ = Vpow/Vt                      (2)

WENTYLACJA KOTŁOWNI

Krzysztof KAISER

Współczynnik nadmiaru powietrza powi-
nien mieć wartość optymalną i z jednej 
strony zapewnić spalanie zupełne, nato-
miast z drugiej strony nie stwarzać niepo-
trzebnego balastu powietrza w spalinach. 
Stosunek nadmiaru powietrza jest zależny 
od gatunku i asortymentu paliwa oraz od 
rodzaju rusztu lub palnika. W praktyce za-
zwyczaj stosunek nadmiaru powietrza za-
wiera się w granicach:
– dla paliw gazowych λ = 1,05 ÷ 1,5;
– dla paliw ciekłych λ = 1,2 ÷ 1,5;
– dla paliw stałych λ = 1,3 ÷ 2,2;
– dla pyłu węglowego λ = 1,1 ÷ 1,4.
Spalanie 1 kg drewna wymaga około 45 m3 
powietrza, np. przeciętny kominek podczas 
spalania drewna zużywa 200 ÷ 500 m3 po-
wietrza na godzinę. 
 Utrzymanie odpowiedniej jakości po-
wietrza w pomieszczeniu kotłowni jest bar-
dzo ważnym elementem bezpieczeństwa 
użytkowania tego pomieszczenia podczas 
pracy kotła. Powietrze wewnętrzne nie 
powinno powodować zagrożenia dla osób 
przebywających w kotłowni. Dzięki prawi-
dłowej wentylacji pomieszczenia kotłowni 
eliminuje się zagrożenia związane ze wzro-
stem stężenia zanieczyszczeń, które mogą 
wydostawać się z kotła do pomieszczenia, 
np. w wyniku powstania nieszczelności 
układu odprowadzenia spalin. Zanieczysz-
czeniami tymi mogą być zarówno pyły, jak 
również gazy powstające w procesie spala-
nia. Należy zauważyć, że w niekorzystnych 
warunkach, przy dostarczaniu niedostatecz-
nej ilości powietrza do kotła, nawet podczas 
spalania gazu ziemnego mogą powstawać 
sadza i tlenek węgla. Niezależnie od rodzaju 
spalanego paliwa doprowadzenie niedosta-
tecznej ilości powietrza do procesu spalania 
w konsekwencji powoduje powstawanie 
niebezpiecznego tlenku węgla. 
 Wentylacja kotłowni powinna również 
odprowadzać emitowane z paliwa gazy 
palne, które przedostawać się mogą do po-
wietrza na skutek powstania nieszczelności 
m. in. instalacji gazowej, czy też zbiorników 
paliwowych. Stężenie gazów palnych oraz 
pyłów nie powinno w kotłowni i pomiesz-
czeniach pomocniczych kotłowni:
•	 osiągać stężenia powodującego ich za-

płon lub wybuch, tzn. nie powinno osią-
gać dolnej granicy zapłonu lub wybuchu; 

•	 przekraczać najwyższych dopuszczal-
nych stężeń określonych w przepisach 
bezpieczeństwa [2], np. tlenek węgla 
NDS = 23 mg/m3, NDSCh = 117 mg/m3.

W przypadku niewłaściwie działającej 
wentylacji istnieje ryzyko gromadzenia się 
zanieczyszczeń w pomieszczeniu, które 
w konsekwencji mogą być przyczyną poża-
ru, wybuchu, zakłócenia procesu spalania, 
zatrucia, degradacji pomieszczenia oraz 
awarii wyposażenia kotłowni.
 Każda kotłownia powinna być wyposa-
żona w wentylację nawiewno-wywiewną, 
zapewniającą prawidłową pracę kotłów, 
prawidłowy przebieg procesu spalania oraz 
bezpieczne przebywanie osób w kotłowni.
 Należy zauważyć, że pomimo iż nawiew 
powietrza do pomieszczenia kotłowni jest 
niezbędny, to z punktu widzenia efektyw-
ności energetycznej jest niekorzystny, gdyż 
powoduje straty cieplne wynikające z wy-
chładzania pomieszczenia. 

SpoSoby realizacji wentyla-
cji kotłowni

Wentylacja ogólna kotłowni może być re-
alizowana w dwojaki sposób, a mianowicie 
jako wentylacja:
•	 naturalna, w której ruch powietrza 
wywołują czynniki naturalne takie, jak np. 
działanie wiatru, czy różnica temperatury. 
Do wentylacji naturalnej zalicza się: wen-
tylację grawitacyjną, infiltrację, eksfiltrację, 
wietrzenie, aerację. Istotną rolę w kotłowni 
odgrywają dwa pierwsze przypadki.
 Wentylacja grawitacyjna polega na 
wymianie powietrza prowadzonej przez 
przewody wentylacji grawitacyjnej bez 
udziału urządzeń mechanicznych napędza-
nych elektrycznie. W wentylacji grawitacyj-
nej kotłowni stosuje się przewody (kanały) 
wentylacyjne pionowe, z wykorzystaniem 
tzw. efektu kominowego:

∆p = (ρe - ρi)gh    [Pa]            (1.3)

gdzie:
∆p – różnica ciśnień pomiędzy powietrzem 
w pomieszczeniu a powietrzem atmosfe-
rycznym, wywołana różnicą temperatur 
[Pa], ρe – gęstość powietrza atmosferycz-
nego [kg/m3], ρe – gęstość powietrza we-
wnętrznego [kg/m3], g – przyspieszenie 
ziemskie [m/s2], h – wysokość przewodu 
wentylacji grawitacyjnej [m].

Intensywność przepływu powietrza prze-
wodem (kanałem) wentylacyjnym, a tym 
samym ilość wymian powietrza w po-
mieszczeniu zależy od różnicy tempera-
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tury pomiędzy powietrzem zewnętrznym 
a wewnętrznym (zmiana temperatury po-
woduje zmianę gęstości powietrza), a tak-
że od oddziaływania wiatru na obiekt. 
Uchodzące, ciepłe powietrze z kotłowni 
powinno zostać uzupełnione powietrzem 
świeżym. Wielkość różnicy ciśnień maleje 
wraz ze zmniejszaniem się wysokości prze-
wodu (kanału). Wielkość przepływu zależy 
od sumy oporów hydraulicznych: oporu 
przewodu (kanału) i oporu na drodze po-
wietrza dopływającego do pomieszczenia. 
Działanie wentylacji grawitacyjnej ustaje 
w przypadku bardzo szczelnych pomiesz-
czeń, a duże nieszczelności w przegrodach 
budowlanych mogą powodować zaburze-
nia w jej działaniu.
 Infiltracja, to samorzutna wymiana po-
wietrza przez nieszczelności w przegrodach 
takich, jak okna, drzwi, wywołana różnicą 
ciśnienia między pomieszczeniem a jego 
otoczeniem. Inaczej mówiąc infiltracja jest 
wentylacją szczelinową. 
 Sprawne działanie wentylacji grawita-
cyjnej można uzyskać jedynie pod warun-
kiem, że do pomieszczenia będzie napływa-
ło powietrze uzupełniające.
•	 mechaniczna, w której ruch powietrza 

wywoływany jest pracą wentylatorów.
Wentylacja mechaniczna dzieli się na:
	wentylację wywiewną, która polega 

na mechanicznym usuwaniu powietrza 
z pomieszczenia, 
W pomieszczeniu na skutek działania 
wentylatorów wyciągowych tworzy się 
podciśnienie. Powietrze do pomiesz-
czenia napływa przez nieszczelności 
i otwory w przegrodach. Ten rodzaj 
wentylacji nie powinien być stosowa-
ny w pomieszczeniach, w których za-
instalowane są urządzenia grzewcze 
z otwartą komorą spalania, tzn. urzą-
dzenia, w których powietrze niezbęd-
ne do procesu spalania jest pobierane 
z pomieszczenia, gdyż działanie wen-
tylacji powodowałoby  niebezpieczne 
cofanie się spalin do pomieszczenia.
 W kotłowni z kominem o przepły-
wie naturalnym nie wolno stosować 
wywiewnej wentylacji mechanicznej 
mogącej wywołać podciśnienie w po-
mieszczeniu kotłowni, gdyż może to 
być przyczyną wydostawania się spalin 
lub płomienia z kotła do pomieszczenia 
kotłowni. Konsekwencją takiej sytu-
acji mogą być zatrucia zarówno osób 
przebywających w kotłowni, jak też 
w przypadku nieszczelnych stropów 
– osób przebywających na wyższych 
kondygnacjach budynku. Zwiększa się 
również ryzyko wystąpienia pożaru.

	wentylację nawiewną, która polega 
na wprowadzaniu powietrza do po-
mieszczenia w sposób zorganizowa-
ny. W wyniku działania wentylatorów 

nawiewnych w pomieszczeniu panuje 
nadciśnienie. Powietrze uchodzi na ze-
wnątrz przez nieszczelności i otwory 
w przegrodach. Również ten sposób 
wentylacji nie powinien być stosowany 
w pomieszczeniach, w których zainstalo-
wane są urządzenia grzewcze z otwartą 
komorą  spalania, gdyż w wyniku zbyt 
dużego nadmiaru powietrza bardzo 
trudne lub wręcz niemożliwe jest kon-
trolowanie temperatury procesu spala-
nia, a to z kolei może doprowadzić do 
uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia 
grzewczego. Ponadto, istnieje ryzyko 
wystąpienia w instalacji kominowej mie-
szanki spalinowo-powietrznej mogącej 
być przyczyną powstania wybuchu. 

	wentylację nawiewno-wywiewną. 
Wentylacja nawiewno-wywiewna jest 
połączeniem wentylacji nawiewnej i wy-
wiewnej, dzięki czemu możliwe jest peł-
ne zorganizowanie przepływu powietrza 
przez pomieszczenie. Ten sposób wen-
tylacji ma niewątpliwe zalety. Niestety, 
należy mieć na uwadze, że w przypadku 
braku zasilania energią elektryczną nie-
zbędną do napędu wentylatorów wen-
tylacja przestaje funkcjonować.

Zadaniem wentylacji wywiewnej jest odpro-
wadzenie na zewnątrz zużytego powietrza 
i szkodliwych gazów gromadzących się w ko-
tłowni, natomiast zadaniem wentylacji na-
wiewnej jest doprowadzenie odpowiedniej 
ilości powietrza niezbędnego do procesów 
spalania (gdy powietrze pobierane jest do 
spalania z pomieszczenia kotłowni), rozcień-
czenie zanieczyszczeń znajdujących się w po-
wietrzu w kotłowni oraz uzupełnienie ilości 
powietrza usuwanego z pomieszczenia.
 Usytuowanie otworu nawiewnego nie 
powinno powodować w okresie zimowym 
ryzyka zamarzania instalacji wodnych znaj-
dujących się w kotłowni. W przypadku, gdy 
istnieje takie ryzyko, należy zapewnić moż-
liwość ogrzewania powietrza zewnętrzne-
go przed wprowadzeniem do kotłowni.

kotłownie na paliwa Stałe

Zgodnie z rozporządzeniem [1]:
§ 136. 2. Kotły na paliwo stałe o mocy ciepl-
nej nominalnej do 25 kW powinny być insta-
lowane w wydzielonych pomieszczeniach 
technicznych zlokalizowanych w piwnicy, 
na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub 
w innych pomieszczeniach, w których mogą 
być instalowane kotły o większych mocach 
cieplnych nominalnych.
 Skład paliwa powinien być umieszczo-
ny w wydzielonym pomieszczeniu technicz-
nym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, 
w którym znajduje się kocioł.
2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej 
nominalnej do 10 kW mogą być instalowa-

ne w budynkach, o których mowa w § 132 
ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomiesz-
czeń, w pomieszczeniach niebędących po-
mieszczeniami mieszkalnymi:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 

m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, 
lecz nie mniej niż 30 m3,

2) spełniających wymagania dotyczące 
wentylacji, o których mowa w § 150 
ust. 9,

3) posiadających przewody kominowe 
określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 
ust. 1,

4) zapewniających dopływ powietrza do 
spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 
1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła — 
odpowiadających wymaganiom okre-
ślonym w Polskiej Normie dotyczącej 
kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.

3. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy 
cieplnej nominalnej powyżej 25 kW do 2000 
kW powinny być instalowane w wydzielo-
nych pomieszczeniach technicznych zlokali-
zowanych w piwnicy lub na poziomie terenu.
 Skład paliwa i żużlownia powinny być 
umieszczone w oddzielnych pomieszcze-
niach technicznych znajdujących się bezpo-
średnio obok pomieszczenia kotłów, a także 
mieć zapewniony dojazd dla dostawy pali-
wa oraz usuwania żużla i popiołu.
6. Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy 
o łącznej mocy cieplnej nominalnej po-
wyżej 2000 kW powinny być instalowane 
w budynku wolnostojącym przeznaczonym 
wyłącznie na kotłownię.
11. W pomieszczeniu, w którym zainstalo-
wane są kotły na paliwo stałe lub olej opa-
łowy, powinien być zapewniony nawiew 
niezbędnego strumienia powietrza dla 
prawidłowej pracy kotłów z mocą cieplną 
nominalną, a także nawiew i wywiew po-
wietrza dla wentylacji kotłowni.

Kanał wentylacji nawiewnej wykonuje się 
najczęściej z blachy stalowej. Doprowa-
dza się nim powietrze najlepiej na tył ko-
tłów, nad czopuch, dzięki czemu powietrze 
ogrzewa się przed dostaniem się do paleni-
ska. Wylot kanału nawiewnego powinien 
znajdować się 1 m nad podłogą. Wylot ten 
nie powinien być umieszczony w pobliżu 
otworu wlotowego wentylacji wywiewnej. 
Nie zaleca się również umieszczania wylotu 
kanału nawiewnego w miejsce pracy osoby 
obsługującej kocioł. Powierzchnia przekroju 
kanału wentylacji nawiewnej powinna sta-
nowić co najmniej 50% powierzchni prze-
kroju komina. Za minimalny wymiar boków 
kanału przyjmuje się 20 cm x 20 cm. W ma-
łych kotłowniach wbudowanych o mocy do 
25 kW dopuszcza się doprowadzanie po-
wietrza przewodem o powierzchni otworu 
200 cm2 z sąsiednich pomieszczeń nie prze-
znaczonych do stałego pobytu ludzi
 Kanał wentylacji wywiewnej kotłowni 
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umieszcza się najczęściej obok komina, jako 
kanał murowany o wymiarach nie mniej-
szych niż 14 cm x 14 cm. Przyjmuje się, że 
przekrój kanału wywiewnego powinien być 
równy 25% przekroju komina. Kanał wen-
tylacji wywiewnej wyprowadza się ponad 
dach budynku. Otwór wlotowy tego kana-
łu umieszcza się pod stropem w odległości 
20 cm. Zabrania się stosowania urządzeń 
zamykających lub zmniejszających przekrój 
kanału wentylacji wywiewnej.

kotłownie na paliwa gazo-
We

Zgodnie z rozporządzeniem [1] kotłownie 
na paliwo gazowe powinny spełniać nastę-
pujące wymagania dotyczące kubatury:
•	 minimalna kubatura pomieszczenia dla 

urządzeń pobierających powietrze do 
spalania z tych pomieszczeń wynosi 
8  m3;

•	 minimalna kubatura pomieszczenia dla 
urządzeń z zamkniętą komora spalania 
wynosi 6,5 m3;

•	 pomieszczenia, w których instaluje się 
urządzenia gazowe, powinny mieć wy-
sokość co najmniej 2,2 m.

Dla kotłowni o mocy od 30 do 60 kW zaleca 
się, aby pomieszczenie kotłowni miało co 
najmniej jedną ścianę zewnętrzną. W przy-
padku gazu płynnego nie wolno umieszczać 
kotłowni w piwnicach i suterenach poniżej 
poziomu terenu.
 Wg §170 rozporządzenia [1] urządze-
nia gazowe z zamkniętą komorą spalania, 
mogą być instalowane w pomieszczeniach 
mieszkalnych, niezależnie od rodzaju 
występującej w nich wentylacji, pod wa-
runkiem zastosowania koncentrycznych 
przewodów powietrzno-spalinowych, z za-
chowaniem wymagań § 175, mówiącego 
o możliwości wyprowadzania koncentrycz-
nych przewodów powietrzno -spalinowych 
przez ścianę zewnętrzną budynku. 
 Wentylacja wywiewna pomieszczenia 
z paleniskami gazowymi powinna odpro-
wadzać powietrze na zewnątrz budynku. 
Wylot przewodu wywiewnego powinien 
być zlokalizowany w miejscu uniemoż-
liwiającym przenikanie dymu do innych 
pomieszczeń. Otwory wywiewne powinno 
umieszczać się możliwie blisko stropu i nie 
powinny się one znajdować poniżej dol-
nych krawędzi przerywaczy ciągu urządzeń 
z otwartą komorą spalania. Powierzchnia 
pola przekroju otworów wywiewnych dla 
kotłów o mocy mniejszej niż 30 kW powin-
na być równa połowie powierzchni otwo-
rów nawiewnych, nie mniej jednak niż 200 
cm2, a pole przekroju otworu wywiewnego 
nie powinno być mniejsze niż 14 x 14 cm 
netto. Otwór powinien być niezamykany 
i umieszczony możliwie blisko stropu (do-
tyczy wszystkich rodzajów gazu). Ponadto 

należy zapewnić swobodny 
dostęp w celu umożliwie-
nia usuwania zanieczysz-
czeń gromadzących się na 
powierzchni przewodu. 
Kotłownia powinna być wy-
posażona w indywidualne 
przewody wentylacyjne, co 
oznacza, że do przewodów 
wentylacyjnych kotłowni 
nie można podłączać wen-
tylacji z innych pomiesz-
czeń. 
 Wentylacja wywiewna 
w kotłowniach o mocy od 
30 do 60 kW powinna po-
siadać niezamykany otwór 
o powierzchni nie mniejszej 
niż 200 cm2 umieszczony 
możliwie blisko stropu (do-
tyczy wszystkich rodzajów 
gazu). Wentylacja wywiew-
na w kotłowniach o mocy 
od 60 do 2000 kW powin-
na posiadać niezamyka-
ne otwory umieszczone 
możliwie blisko stropu, zaś 
powierzchnia otworów 
wywiewnych powinna być 
równa co najmniej połowie powierzchni 
otworów nawiewnych i nie mniejsza niż 
200 cm2.
 Wentylacja w kotłowniach na paliwa 
gazowe nie powinna powodować większe-
go podciśnienia w pomieszczeniu. Na ogół 
przyjmuje się, że podciśnienie nie powinno 
być większe niż 3 Pa w kotłowniach o łącz-
nej mocy palenisk do 1000 kW oraz 50 Pa 
w kotłowniach o łącznej mocy większej od 
1000 kW [3]. Niedozwolone jest stosowa-
nie wentylatorów w kotłowniach, w któ-
rych znajdują się urządzenia z otwartą 
komorą spalania.
 Wentylacja nawiewna kotłowni o mocy 
do 30 kW powinna posiadać otwór wenty-
lacyjny o powierzchni nie mniejszej niż 200 
cm2, którego dolna krawędź znajduje się nie 
niżej niż 30 cm ponad poziom posadzki pod-
łogi w przypadku gazów ziemnych oraz na 
poziomie podłogi w przypadku gazów płyn-
nych. Dopuszcza się doprowadzenie powie-
trza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń 
wyposażonych w wentylację grawitacyjną 
pod warunkiem, że w drzwiach wejściowych 
do pomieszczenia znajduje się otwór o po-
wierzchni czynnej nie mniejszej niż 200 cm2. 
 Wentylacja nawiewna kotłowni o mocy 
od 30 do 60 kW powinna posiadać otwór 
wentylacyjny o powierzchni nie mniejszej 
niż 300 cm2 umieszczony w ścianie ze-
wnętrznej pomieszczenia, którego dolna 
krawędź znajduje się nie niżej niż 30 cm po-
nad poziom posadzki podłogi w przypadku 
gazów ziemnych oraz na poziomie podłogi 
w przypadku gazów płynnych. Wentylacja 

nawiewna kotłowni o mocy od 60 do 2000 
kW powinna być wyposażona w kanały 
nawiewne umieszczone w przegrodzie ze-
wnętrznej z dolną krawędzią nie wyżej niż 
30 cm ponad poziomem podłogi, zaś po-
wierzchnia otworów nawiewnych powinna 
wynosić co najmniej 5 cm2 na każdy 1 kW 
nominalnej mocy cieplnej kotłów, jednak 
nie mniej niż 300 cm2. Otwory nawiewne 
powinny być niezamykane. Wg normy PN-
B-02431-1 w celu umożliwienia regulacji 
nawiewu dopuszcza się stosowanie urzą-
dzeń zapewniających ograniczenie przekro-
ju przepływu, nie więcej jednak niż o 50%. 
W przypadku doprowadzenia powietrza 
przewodem typu zetka przyjmuje się, że 
jego przekrój powinien być powiększony 
o 10 ÷ 30%. Zabezpieczając otwór nawiew-
ny kratką lub siatką należy pamiętać o za-
chowaniu warunku powierzchni netto, jak 
również o zachowaniu łatwości dostępu 
w celu usuwania gromadzących się zanie-
czyszczeń. Zabrania się zamykania i prze-
słaniania otworów wentylacyjnych, np. 
kratkami z żaluzją. Za dopuszczalne uważa 
się rozwiązanie z zainstalowanym urządze-
niem przesłaniającym otwór nawiewny je-
dynie, gdy spełni ono następujące warunki:
•	 przesłona nie zamyka więcej niż 70% 

otworu nawiewnego,
•	 palnik posiada zabezpieczenie gwaran-

tujące jego załączenie się dopiero po 
pełnym otwarciu przesłony. 

W przypadku urządzeń zasilanych gazem 
o gęstości względnej > 1 otwór wentyla-
cji nawiewnej powinien znajdować się na 
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poziomie podłogi z 1% spadkiem na ze-
wnątrz. Podczas pracy urządzenia poprzez 
ten otwór dostarczana jest niezbędna ilość 
powietrza na potrzeby procesu spalania 
oraz do celów wentylacyjnych. W sytuacji 
niekontrolowanego wycieku gazu, tym 
otworem wentylacyjnym odprowadzany 
jest gaz na zewnątrz pomieszczenia. Otwór 
wentylacyjny nawiewny w kotłowaniach 
zasilanych gazem o gęstości względnej < 1 
powinien znajdować się nad podłogą, nato-
miast otwór wywiewny w górnej części po-
mieszczenia, możliwie blisko stropu (rys.1). 
Ogólnie przyjmuje się, że dolna krawędź 
otworu nawiewnego dla gazów ziemnych 
nie powinna znajdować się niżej niż 30 cm 
ponad poziom posadzki podłogi, natomiast 
dla  gazów płynnych na poziomie podłogi. 

Rys.1 Pomieszczenie kotłowni z kotłem na gaz ziem-
ny: 1 – przewód doprowadzenia świeżego powietrza 
(zetka), 2 – kocioł, 3 – kratka wyciągowa

Ze względów bezpieczeństwa kotłownię 
gazową powinno się wyposażyć w sygnali-
zator akustyczny, sygnalizujący przekrocze-
nie dopuszczalnego stężenia gazu w powie-
trzu kotłowni.

kotłownie na paliwa ciekłe

Zgodnie z rozporządzeniem [1]:
•	 kotły na olej opałowy o łącznej mocy 

cieplnej nominalnej do 30 kW mogą być 
instalowane w pomieszczeniach nieprze-
znaczonych na stały pobyt ludzi, Dziennik 
Ustaw Nr 75 — 5225 — Poz. 690 w tym 
również w pomieszczeniach pomocni-
czych w mieszkaniach, a także w innych 
miejscach, o których mowa w ust. 5;

•	 kotły na olej opałowy o łącznej mocy 
cieplnej nominalnej powyżej 30 kW 
do 2000 kW powinny być instalowane 
w wydzielonych pomieszczeniach tech-
nicznych, przeznaczonych wyłącznie do 
tego celu w piwnicy lub na najniższej 
kondygnacji nadziemnej w budynku lub 

w budynku wolnostojącym przeznaczo-
nym wyłącznie na kotłownię;

•	 kotły na paliwo stałe lub olej opałowy 
o łącznej mocy cieplnej nominalnej po-
wyżej 2000 kW powinny być instalowa-
ne w budynku wolno stojącym przezna-
czonym wyłącznie na kotłownię.

W pomieszczeniu, w którym zainstalowane 
są kotły na paliwo stałe lub olej opałowy, 
powinien być zapewniony nawiew niezbęd-
nego strumienia powietrza dla prawidłowej 
pracy kotłów z mocą cieplną nominalną, 
a także nawiew i wywiew powietrza dla 
wentylacji kotłowni.

W przypadku gazu płynnego nie wolno 
kotłowni umieszczać w piwnicach i sutere-
nach poniżej poziomu terenu.

§ 137. 7. Magazyn oleju opałowego powi-
nien być wyposażony w:
1) wentylację nawiewno-wywiewną za-

pewniającą od 2 do 4 wymian powie-
trza na godzinę,

2) okno lub półstałe urządzenie gaśnicze 
pianowe.

Wymagania dla kotłowni olejowych wg PN-
B-02431-1 są takie same, jak dla kotłowni 
gazowych, a mianowicie, np.:
• nawiew powinien być zlokalizowany na 

wysokości nie wyżej niż 0,3 m ponad 
poziomem podłogi;

• wentylacja nawiewna kotłowni o mocy 
do 30 kW powinna posiadać otwór 
wentylacyjny o powierzchni nie mniej-
szej niż 200 cm2; 

•	 wentylacja nawiewna kotłowni o mocy 
od 30 do 60 kW powinna posiadać 
otwór wentylacyjny o powierzchni nie 
mniejszej niż 300 cm2;

•	 dla kotłów o mocy większej od 60 kW 
powierzchnia kanału nawiewnego po-
winna wynosić co najmniej 5 cm2/kW 
nominalnej mocy kotła, jednak nie 
mniej niż 300 cm2, a urządzenia ograni-
czające przekrój nie więcej niż o 50%;

•	 wywiew powinien być zlokalizowany 
możliwie blisko stropu, o powierzchni 
równej co najmniej połowie powierzch-
ni przekroju nawiewu, nie mniej jednak 
niż 200 cm2. 

PodSumowanie

Kotłownia powinna być wyposażona 
w wentylację nawiewno-wywiewną. Do-
prowadzenie powietrza musi odbywać się 
w sposób ciągły. 
 Pomieszczenie kotłowni powinno speł-
niać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (Dz.U. nr 75, poz. 690), a także wy-
magania Polskich Norm. 
 Pomieszczenia, w których zainstalowa-
ne są kotły gazowe powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w PN-B-02431-
1: Kotłownie wbudowane na paliwa gazo-
we o gęstości względnej mniejszej niż 1.
Zgodnie z rozporządzeniem [1]:
§ 141. Zabrania się stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów 

spalinowych i dymowych, z zastrzeże-
niem § 174 ust. 3;

2) zbiorczych przewodów wentylacji gra-
witacyjnej;

3) indywidualnych wentylatorów wycią-
gowych w pomieszczeniach, w których 
znajdują się wloty do przewodów spali-
nowych.

Zabrania się przyłączania urządzeń wenty-
lacyjnych do przewodu spalinowego kotła 
z palnikiem wentylatorowym z zamkniętą 
komorą spalania.
 W każdej kotłowni warto zainstalować 
czujnik tlenku węgla, a w przypadku ko-
tłowni gazowej również odpowiedni czuj-
nik wykrywania gazu. Nie należy instalować 
czujników bezpośrednio przy miejscach 
nawiewu powietrza do pomieszczenia. 
Czujnik substancji o gęstości większej od 
gęstości powietrza należy instalować przy 
podłodze, natomiast o gęstości mniej-
szej od gęstości powietrza – pod sufitem, 
w miejscach o największym prawdopodo-
bieństwie pojawienia się stężenia wykry-
wanego przez dany czujnik. Dzięki syste-
mowi sygnalizacji tych zagrożeń, np. przez 
alarm akustyczny, zmniejsza się ryzyko wy-
stąpienia poważnych następstw spowodo-
wanych nieszczelnością instalacji gazowej, 
odprowadzania spalin itp. W większych 
kotłowaniach stosuje się również system 
sygnalizacji pożaru. 
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Minęły właśnie dwa lata odkąd w Polsce, jako jednym z pierw-
szych krajów Europy, rozpoczęto 1 stycznia 2013 roku wyda-
wać inżynierom różnych specjalności europejską legitymację 
zawodową.
 Jednolity rynek jest z założenia jednym z podstawowych celów 
Unii Europejskiej. Obecnie, w wielu dziedzinach osiągnięto już 
wysoki poziom spójności i otwartość na różne wyroby i usługi po-
chodzące z krajów członkowskich. Ważna jest też mobilność wy-
kształconych specjalistów, co wpływa na szybkie wchodzenie mło-
dych ludzi w aktywne życie zawodowe i skuteczne poszukiwanie 
profesjonalistów dla innowacyjnych działań inwestycyjnych. Takie 
spojrzenie znalazło też odzwierciedlenie w pracach Parlamentu Eu-
ropejskiego wspieranego przez organizacje zawodowe w różnych 
krajach. Wyrazem tego jest m.in. Zielona Księga, jako dokument 
Komisji Europejskiej z 22 czerwca 2011 roku zatytułowany „Uno-
wocześnienie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawo-
dowych” oraz Akt Jednolitego Rynku – dokument przedstawiony 
podczas polskiej prezydencji w Krakowie w październiku 2011 r. 
(w punkcie 2: modernising the legislation on the recognition of pro-
fesional qualifications). Istotnym wydarzeniem było też przekaza-
nie Memorandum młodzieży na krakowskim forum prof. Buzkowi 
i komisarzowi Barnier, w którym wskazano na bariery ogranicza-
jące mobilność młodych ludzi wkraczających w życie zawodowe. 
W rezultacie Komisja Europejska przyjęła 19 grudnia 2011 r. wnio-
sek dotyczący modernizacji dyrektywy w sprawie uznania kwalifi-
kacji zawodowych (nr 2005/36/WE) i skierowała go do Parlamentu 
Europejskiego. Odczytać tam można, że (...) „Mobilność wysoko-
kwalifikowanych specjalistów w UE jest mała. Wydaje się jednak, 
że istnieje duży niewykorzystany potencjał w zakresie mobilności: 
według badania Eurobarometru z 2010 r. 28% obywateli UE roz-
waża podjęcie pracy za granicą. Uznawanie kwalifikacji zawodo-
wych jest kluczem do skutecznego funkcjonowania podstawowych 
swobód rynku wewnętrznego dla obywateli UE” (...) .
 Zgodnie z Dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego 
„Karta Zawodowa Inżyniera jest niezbędna do ułatwienia cza-
sowej mobilności i czasowego uznawania kwalifikacji w ramach 
systemu automatycznego, a także promowania uproszczonego 
procesu uznawania kwalifikacji w ramach systemu ogólnego. Le-
gitymacja powinna być wydawana na wniosek specjalisty oraz 
po przedstawieniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu 
związanych z nimi procedur w zakresie przeglądu i weryfikacji 
przez właściwe organy”.
 Artykuł 4 zmienionej (obowiązującej) Dyrektywy stanowi, że: 
„Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy do wydawa-
nia europejskich legitymacji zawodowych. Organy te zapewnia-
ją  bezstronne, obiektywne i terminowe rozpatrywanie wniosków 
o wydanie legitymacji. Ośrodki wsparcia (...) również mogą pełnić 
funkcje właściwego organu do celów wydania tej legitymacji za-
wodowej. Państwa członkowskie dopilnują, aby właściwe organy 
informowały obywateli, w tym ewentualnych wnioskodawców, 
o korzyściach związanych z posiadaniem europejskiej legitymacji 
zawodowej, w których jest ona dostępna”.

KARTA ZAWODOWA INżYNIERA 
– LEGITYMACJA bEZ GRANIC

dr hab. inż. Adam BARYLSKI
profesor Politechniki Gdańskiej

Wydział Mechaniczny

 W środowisku inżynierów sprawa ta spotkała się z bardzo po-
zytywnym przyjęciem. Rolę reprezentanta profesjonalistów o wy-
kształceniu technicznym i koordynatora prac związanych z wdro-
żeniem dyrektywy podjęła się federacja FEANI. Europejska 
Federacja Inżynierskich Stowarzyszeń Narodowych FEANI 
(Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs), 
założona w roku 1951 przez Austrię, Belgię, Luksemburg, Niemcy, 
Szwajcarię i Włochy. Od maja 1997 r. siedzibę federacji przeniesio-
no z Brukseli do Paryża. Obecnie FEANI liczy 32 członków – re-
prezentowanych przez jednego delegata organizacji inżynierskich 
krajów członkowskich. Narodowe organizacje członkowskie sta-
nowią Narodowe Komitety FEANI. Są to m.in.: Österreichisches 
Nationalkomitee der FEANI, Comité National Belge de la FEANI 
(CNB/BNC), Federation of Scientific Technical Unions in Bulgaria 
(FNTS), FEANI Cyprus National Bommitee, Czech Association of 
Scientific and Technical Societies (CSVTS), Ingeniørforeningen 
i Danmark (IDA), Estonian Association of Engineers, The Fin-
nish National Committee for FEANI, Deutscher Verband Tech-
nisch-Wissenschaflicher Vereine (DVT), Comité National Hellé-
nique de la FEANI, Hungarian National Committee for FEANI, 
Association of Chartered Engineers of Iceland, The Institution of 
Engineers of Ireland (IEI), Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) 
– Włochy, Comité National de la FEANI – Luksemburg, Chamber 
of Engineers – Malta, Netherlands National FEANI Committee, 
Ordem dos Engenheiros – Portugalia, The General Association of 
Engineers in Romania (AGIR), Slovak National Committee for FE-
ANI (SNKF), Slovenian National Committee for FEANI, Comité 
Nacional Español de la FEANI, Swedish National Committee for 
FEANI, Schweizer Nationalkomitee für FEANI, Engineering Co-
uncil UK. Polskim Członkiem Narodowym od września 1992 roku 
jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – FSNT 
NOT. W ten sposób FEANI reprezentuje interesy ponad 3,5 mln 
europejskich inżynierów.
 FEANI posiada status konsultatywny UNESCO, UNIDO 
i Rady Europy; ściśle współpracuje z Komisją Europejską, jako 
organem wykonawczym UE, w sprawach dotyczących zawodu 
inżyniera oraz uznawania dyplomów dla celów akademickich i za-
wodowych, nie tylko w Europie, ale i w USA, Australii i Kana-
dzie. Celem ogólnym federacji FEANI jest umacnianie zawodowej 
tożsamości inżynierów w Europie przez zabezpieczanie, ochronę 
i promowanie zawodowych interesów inżynierów, sprzyjanie pro-
cesom umacniania jedności pomiędzy inżynierami europejskimi, 
podnoszenie rangi zawodu inżyniera w społeczeństwie oraz jego 
odpowiedzialności wobec społeczeństwa, a także ułatwianie wza-
jemnego uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów europej-
skich i ochrony ich tytułów, sprzyjanie swobodnemu przepływowi 
inżynierów w Europie i świecie oraz dążenie do zapewnienia wy-
sokiego poziomu kształcenia inżynierów i ich praktyki zawodowej 
oraz ich regularny przegląd.
 Udział Polski w FEANI stwarza polskim inżynierom moż-
liwość ubiegania się o tytuł INŻYNIERA EUROPEJSKIEGO; 
umożliwiło też polskim uczelniom technicznym zdobyć uznanie na 



44  1/2015   technika chłodnicza i klimatyzacyjna                                                                                      

informacje ogólne                                       informacje ogólne

równi z uczelniami zachodnioeuropejskimi, dowodem czego jest 
ich włączenie do INDEKSU FEANI. Dzięki temu polskie tytuły 
„magister inżynier” i „inżynier” są uznawane w Europie na równi 
z niemieckimi, czy też brytyjskimi, a polscy inżynierowie stają się 
już po ukończeniu uczelni technicznej potencjalnymi kandydatami 
do tytułu „Inżynier Europejski”. Tytuł „Eur Ing” jest równoważny 
legalnym krajowym kwalifikacjom inżynierskim. W Anglii jest to 
Chartered Engineer (CEng) – podobne tytuły to Professional Engi-
neer lub International Professional Engineer (IntPE), w Niemczech 
Dipl.-Ing. Ubieganie się w Polsce o tytuł “Eur Ing” wymaga tytułu 
magistra  inżyniera oraz co najmniej dwóch lat praktyki zawodo-
wej. Od 1999 roku, zgodnie z ustaleniami procesu bolońskiego, 
krajowe systemy szkolnictwa wyższego, w tym kształcenie inży-
nierów i przyznawane im tytuły zawodowe, podlegają stopniowe-
mu ujednoliceniu i akredytacji na terenie całej Europy. Wszystkie 
polskie uczelnie techniczne były akredytowane przez FEANI, 
a wymogi co do standardów kształcenia a także praktyk przemy-
słowych dla studentów, są uznawane obecnie przez Polską Komisję 
Akredytacyjną (wcześniej Państwową Komisję Akredytacyjną). 
Pośrednikiem w tym procesie akredytacyjnym była Naczelna Or-
ganizacja Techniczna.
 Pierwszy rejestr inżynierów, tzw. „Rejestr zawodów z wyż-
szym wykształceniem technicznym” FEANI opracowała w 1970 r., 
który obowiązywał do roku 1987. W roku 1987 zastąpiono go 
nowym - „Rejestrem Inżynierów Europejskich”, zwanym REJE-
STREM FEANI, ustanawiając jednocześnie tytuł INŻYNIER EU-

ROPEJSKI – EUR ING. 
Celem tego REJESTRU 
jest ułatwienie przepływu 
inżynierów czynnych za-
wodowo wewnątrz i na ze-
wnątrz wspólnoty FEANI, 

stworzenie ram dla wzajemnego uznawania kwalifikacji inżynie-
rów – gwarancji ich kompetencji i umiejętności oraz dostarczenie 
przyszłym pracodawcom interesujących ich danych o inżynierach. 
Zdaniem Komisji Europejskiej wpis do rejestru FEANI wskazuje, 
że inżynier osiągnął poziom umiejętności zawodowych, poświad-
czonych przez kompetentne gremia inżynierskie na szczeblu naro-
dowym i europejskim. W konkluzji Komisja Europejska stwierdzi-
ła, że zagraniczni inżynierowie znajdujący się w Rejestrze FEANI 
nie powinni być poddawani w typowych warunkach okresowi ada-
ptacji lub dodatkowym egzaminom kompetencyjnym przed podję-
ciem zatrudnienia zagranicą. Tytuł „Eur Ing” jest rekomendowany 
przez UE jako wzorcowy przykład samoregulacji zawodu inżynie-
ra przez adekwatne środowisko zawodowe. Tytuł ten umieszcza się 
zwyczajowo przed nazwiskiem.
 Inną aktywną organizacją zajmującą się problematyką kształ-
cenia inżynierów w Europie jest SEFI – Europejskie Stowarzy-
szenie Edukacji Inżynierskiej. SEFI zostało założone w roku 
1973 i ma siedzibę w Brukseli. Misją SEFI jest promocja wymiany 
informacji dotyczących kształcenia inżynierów pomiędzy nauczy-
cielami, naukowcami i studentami w poszczególnych krajach. SEFI 
rozwija współpracę pomiędzy instytucjami kształcącymi inżynie-
rów oraz przemysłem zatrudniającym inżynierów i reprezentuje 
Europę w tym obszarze na forum ogólnoświatowym. Członkami 
indywidualnymi są głównie nauczyciele akademiccy. Członkami 
instytucjonalnymi, których jest ok. 200, są wyższe uczelnie tech-
niczne. Stowarzyszenie grupuje także członków z przemysłu oraz 
wspierających – zainteresowanych edukacja inżynierską. Praco-
dawcy w całej Europie stawiają podobne wymagania w stosunku 
do potencjalnych pracowników. Są to m.in.: umiejętność komuni-
kacji wzajemnej, znajomość języków obcych, zdolności technicz-
ne i informatyczne, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, 
zdolności przywódcze, odpowiedzialność, zdolności negocjacyjne, 
umiejętność zarządzania czasem, zdyscyplinowanie i inne. 
 SEFI stale współpracuje w Europie z organizacją studencką 
BEST, w USA z Amerykańskim Towarzystwem Kształcenia Inżynie-
rów – ASEE, a na polu globalnym z Międzynarodowym Stowarzy-
szeniem Kształcenia Inżynierów – IGIP. Główne tezy związane z po-
stępem międzynarodowych prac naukowych i działań praktycznych 
dotyczących kształcenia inżynierów organizacja publikuje na co-
rocznej Konferencji SEFI oraz we własnym oficjalnym czasopiśmie 
międzynarodowym The European Journal of Engineering Education 
EJEE. SEFI w zespołach roboczych zajmuje się rozwojem progra-
mów kształcenia inżynierów, kształceniem ustawicznym, otwartym 
uniwersytetem technicznym, problematyką nauczania matematyki 
i fizyki na studiach inżynierskich, rolą kobiet w technice, etyką zawo-
dową inżynierów, technologiami informacyjnymi i telekomunikacją. 
Członkami instytucjonalnymi SEPI w Polsce są m.in. Politechniki: 
Częstochowska, Gdańska, Koszalińska, Łódzka, Poznańska, Śląska, 
Świętokrzyska, Warszawska i AGH w Krakowie.
 Podczas walnego zebrania FEANI  w dniu 5 październi-
ka 2012 r. w Rzymie podpisana została umowa, między FEANI 
i pierwszymi dziewięcioma organizacjami narodowymi z Chorwa-
cji, Czech, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, 
Słowenii i Polski (nasz kraj reprezentowała FSNT NOT), określa-
jąca warunki i zasady wdrażania legitymacji zawodowych dla in-
żynierów w tych krajach. Zgodnie z tymi postanowieniami Zarząd 
Główny FSNT NOT powołał Narodowy Komitet Rejestracyjny ds. 
Zawodowej Karty Inżyniera, w skład którego weszli przedstawicie-
le stowarzyszeń naukowo-technicznych, Polskiej Akademii Nauk, 
uczelni technicznych i NOT. Prace proceduralne realizowane są 
w oparciu o podpisaną umowę oraz szczegółowy podręcznik opra-
cowany przez FEANI. Do realizacji technicznej wytwarzania karty 

Wzór Karty Zawodowej Inżyniera
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w kraju wybrano, spełniającą wszelkie 
wymogi instrukcji FEANI i posiadają-
cą szereg odpowiednich zabezpieczeń, 
Polską Wytwórnię Papierów Warto-
ściowych.

Na plastikowej legitymacji wiel-
kości dowodu osobistego zapisane 
zostały następujące informacje: nazwi-
sko i imię posiadacza karty, kraj, data 

urodzenia, numer karty i data jej wydania, data ważności legityma-
cji, przyznane kategorie (A1, A2, A3 – zależnie od ukończonych 
studiów wyższych, B1, B2, B3 – w zależności od doświadczenia 
zawodowego zdobytego w przedsiębiorstwie produkcyjnym pry-
watnym lub państwowym, w usługach lub w firmie własnej, C1, 
C2, C3 – potwierdzające rodzaj zaliczonego kształcenia uzupełnia-
jącego), logo FEANI oraz logo NOT.
 Można mieć uzasadnioną nadzieję, że pełne wdrożenie systemu 
karty zawodowej w Europie będzie stanowić ważny element two-
rzenia jednolitego rynku wiedzy i pracy. Może to również pomóc 
w poszukiwaniu ciekawych praktyk przemysłowych dla studentów 
I, II i III stopnia, gdyż warto zauważyć, że absolwenci I stopnia stu-
diów inżynierskich mogą ubiegać się o taką legitymację. Po ukoń-
czeniu studiów magisterskich lub doktoranckich, zwieńczonych 
obroną dyplomu lub rozprawy, wraz z rozwojem praktyki zawo-
dowej i zaliczeniu kolejnych modułów kształcenia ustawicznego, 
legitymacja może być co kilka lat uaktualniana o nowe informa-
cje. Warto więc korzystać z możliwości różnego rodzaju szkoleń 
prowadzonych na uczelniach technicznych, w tym na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Gdańskiej z zakresu np. klimaty-
zacji i chłodnictwa, czy planowanych innych – w ramach przy-
gotowywanego obecnie w PG szerokiego programu edukacyjnego 
Inżynier Przyszłości. 
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MIęDZYNARODOWY KONGRES PROCLIMATE 2015
JUż 4. MARCA W WARSZAWIE!
Druga edycja Międzynarodowego Kongresu PROCLIMATE, największego wydarzenia merytorycznego dla branży z sektora chłodnictwa, klimatyza-
cji i pomp ciepła odbędzie się 4. marca w Warszawie. Warto zapisać tę datę w kalendarzu, tym bardziej, że do udziału zostali zaproszeni eksperci zarówno 
z Polski, jak i Europy, a tematyka tegorocznej edycji jest precyzyjnie dopasowana do bieżącej sytuacji naszej branży. 
 Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE, to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych dla firm z branży chłodniczej 
oraz wszystkich użytkowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Tegoroczna edycja, zgodnie z hasłem przewodnim: Trendy i technologie 
jutra, tematycznie skupi się na zagadnieniach najbardziej nurtujących dziś środowisko. Wybitni polscy i zagraniczni eksperci, w trakcie czterech paneli 
tematycznych poruszą kwestie istoty i skutków wprowadzanych właśnie zmian prawnych przyjętych przez Parlament Europejski w celu zwiększenia 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W programie znajdziemy więc między innymi takie tematy, jak:
- wpływ nowej legislacji europejskiej na zmiany we wszystkich dziedzinach życia firm wykorzystujących  urządzenia i instalacje chłodnicze, klima-

tyzacyjne oraz pompy ciepła;
- wyzwania i szanse dla firm serwisowo-instalacyjnych oraz producentów urządzeń chłodniczych;
- nowe uregulowania prawne dotyczące ekoprojektowania i etykietowania energetycznego;
- nowe krajowe wymogi i standardy bezpieczeństwa w chłodnictwie;
- naturalne i alternatywne czynniki chłodnicze i ich zastosowania.
Polscy przedsiębiorcy już dziś powinni przygotować się do zmian, które czekają na nich po wejściu w życie nowych uregulowań prawnych. Bez wątpie-
nia takie zmiany legislacyjne znacząco wpłyną na funkcjonowanie poszczególnych przedsiębiorstw. Jednak nowa legislacja, z jednej strony narzucająca 
konieczność sprostania wyśrubowanym normom europejskim, daje też szanse na stabilny rozwój i utrzymanie bezpiecznego poziomu konkurencyjności 
firm chłodniczych. Celem Kongresu jest zatem zwiększenie wśród wszystkich interesariuszy świadomości wpływu nadchodzących zmian, wymiana 
doświadczeń w międzynarodowym gronie, a także zwrócenie uwagi opinii publicznej i władz na fakt, że branża chłodnicza ma wpływ na niemal wszyst-
kie dziedziny naszego życia. Przetwórstwo 
spożywcze i han- del, przemysł ciężki, 
służba zdrowia oraz przemysł medyczny 
i farmaceutyczny, przemysł chemiczny 
i kosmetyczny, prze- mysł elektroniczny, 
centra danych i serwe- rownie, czy wreszcie 
takie obiekty jak no- woczesne biurowce, 
hotele i centra han- dlowe nie mogłyby 
funkcjonować bez skutecznych oraz wydajnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. 
 – Międzynarodowy charakter wydarzenia odzwierciedlą także jego uczestnicy – podkreśla Robert Grejcz, Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłod-
nictwa (KFCh) i potwierdza, że wydarzenie budzi uznanie w skali europejskiej: – Swoją obecność potwierdziło międzynarodowe grono ekspertów 
branżowych, m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej. Już dziś wiemy, że Kongres został objęty honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka, który 
jako przedstawiciel Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, doceniając mię-
dzynarodowy charakter i formę Kongresu oraz istotę branży chłodniczej w ochronie klimatu, aktywnie wspiera nasze działania w Polsce. Oczywiście 
wśród gości i panelistów nie zabraknie także polskich ekspertów branżowych, przedstawicieli akademickich i reprezentantów kluczowych ministerstw.
 Jak dodaje Wacław Maniawski, Członek Zarządu KFCh: – Jesteśmy przekonani, że to właśnie w takim gronie powinniśmy podejmować rozmo-
wy na temat wyzwań czekających naszą branżę. Oczekujemy merytorycznej dyskusji, efektywnej wymiany międzynarodowych doświadczeń zarówno 
w kwestiach legislacyjnych, jak i technologicznych, w tym także technologicznego bezpieczeństwa. Wszystkie tematy podejmiemy biorąc pod uwagę 
perspektywę 2020 roku, który już za chwilę zapuka do naszych drzwi. Chciałbym, abyśmy jako branża byli na to pukanie przygotowani. 

proclimate 2015 – informacje organizacyjne: 

Miejsce: Hotel MERCURE Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54
Termin:  4 marca 2015 r.,  od godz. 10.00 do 20.00 
Język:  polski i angielski, z tłumaczeniem symultanicznym. 
Udział:  Udział w Kongresie jest zarezerwowany dla osób zaproszonych. 
Rejestracja i szczegółowe informacje  o wydarzeniu są dostępne na stronie Kongresu pod adresem: www.proclimate.pl.

organizatorzy

EPEE: Europejskie Partnerstwo dla Energii i Środowiska Naturalnego (European Partnership for Energy and Environment) zrzesza wiodące firmy 
sektora chłodnictwa, klimatyzacji i ogrzewnictwa. Polami zainteresowania EPEE są odpowiedzialne stosowanie czynników chłodniczych oraz poprawa 
efektywności energetycznej urządzeń, instalacji i systemów chłodzenia. Głównymi narzędziami są informacja oraz współtworzenie prawa europejskiego. 
Podczas Kongresu przedstawiciele Stowarzyszenia podzielą się ze słuchaczami udanymi doświadczeniami krajów europejskich, przedstawiając wizję 
rozwoju rynku chłodniczego w najbliższych latach. www.epeeglobal.org 

Krajowe Forum Chłodnictwa jest organizacją pracodawców, reprezentującą ponad 120 przedsiębiorstw polskiego sektora chłodnictwa i klimatyzacji. 
KFCH działa na rzecz integracji oraz rozwoju branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła w polskiej rzeczywistości prawnej i rynkowej. Organizacja 
uczestniczy w konsultowaniu i tworzeniu nowego prawa oraz we wdrażaniu wymogów legislacyjnych. www.kfch.pl
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Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015
Trendy i technologie jutra

 4 marca 2015, 10.00-17.00
Warszawa, Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54

10.00 – 11.20 Najważniejsze regulacje mające wpływ na branże chłodnictwa, klimatyza-
cji i grzewczą 

		Marcos Gonzalez-Alvarez, Komisja Europejska, DG ds Energii: Przegląd dyrektyw Eko-
projektu i Etykiet Energetycznych oraz omówienie ich istotnych mierników 

		Arno Kaschl, European Commission, DG ds Klimatu: Omówienie przepisów nowego roz-
porządzenia F-gazowego UE, ze szczególnym ukierunkoweniem na praktyczną implemen-
tację 

		(TBD): Omówienie nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa obsługi instalacji  
chłodniczych w przetwórstwie spożywczym

11.30 – 12.40 Wyzwania i szanse dla branży

		Dr. Rafał Andrzejczyk, TU Gdańsk: Zmiany konstrukcyjne i technologiczne w budowie 
instalacji chłodniczych w kontekście zastępowania „F-gazów“ oraz ich mieszanin nowymi 
substancjami o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego i naturalnymi

		Dina Köpke, Emerson Climate Technologies: Z perspektywy producentów
		Per Jonasson, AREA: Z persepktywy instalatorów

13.40 – 14.50 Bezpieczeństwo, standardy i czynniki chłodnicze

		Torben Funder-Kristensen, Danfoss: Ocena ryzyka przy stosowaniu czynników chłodni-
czych  o niskim wskaźniku GWP 

		Els Baert, Daikin: Europejskie normy bezpieczeństwa i ich  wpływ na branżę
		Ray Gluckman, Expert: Przegląd czynników chłodniczych i przewidywane trendy rynko-

we

15.00 – 17.00 Przykłady zastosowań

		Dr Jerzy Gagan & Dr Kamil Smierciew, TU Bialystok: Poprawa efektywności energetycz-
nej – rozwijane technologie

		Raul Simonetti, Carel: Technologie redukujące wskaźnik TEWI i emisje sumaryczne
		Grzegorz Mizera & Prof. Dariusz Butrymowicz, TU Bialystok: Propan jako czynnik 

chłodniczy w urządzeniach chłodniczych dla przechowalnictwa. Doświadczenia i perspek-
tywy

		Juergen Goeller, Carrier: CO2 w instalacjach chłodniczych supermarketów
		Jürgen Süss, Efficient Energy: Spojrzenie w przyszłość: woda jako czynnik chłodniczy 

***
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TRUDNE ROZMOWY
DOTYCZąCE CERTYFIKACJI F-GAZOWEJ

Spotkanie przedstawicieli Ministerstw GOSPODARKI i ŚRODOWISKA z KFCh
w dniu 14 stycznia 2015 roku

 
W wyniku rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Krajowego Forum Chłod-
nictwa z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska na przełomie 
2014/2015 roku, w kontekście opóźnienia krajowej legislacji F-gazowej, przed-
stawiciele KFCh uzyskali słowne zapewnienie, że od firm zarejestrowanych w Pol-
sce, w naszym kraju nie wolno wymagać firmowych i personalnych certyfika-
tów F-gazowych podczas jakichkolwiek procedur administracyjnych, do czasu 
realnego wprowadzenie w życie krajowego systemu certyfikacji F-gazowej. 
 
Utrzymujący się stan braku krajowej legislacji F-gazowej jest trudno akceptowal-
ny,  niemniej ze strony władz zrozumienie znalazły przekazane argumenty, że brak 
stosownej legislacji nie może skutkować wysuwaniem wymagań wobec firm. Brak 
uregulowań dotyczących naszej branży nie może negatywnie wpływać na funk-
cjonowanie całych sektorów gospodarki uzależnionych od wsparcia i usług naszej 
branży. Nasze władze muszą także zdawać sobie sprawę, że sektor robót instala-
cyjno-serwisowych nie wyszedł jeszcze z kryzysu i stwarzanie dodatkowych prze-
szkód w jego funkcjonowaniu odbija się dodatkowo negatywnie na jego kondycji.
 
W dniu 13 stycznia bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o sub-
stancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 
cieplarnianych. Dalsze prace nad projektem toczyć się będą w Sejmie i Senacie RP. 
Przedstawiciele KFCh będą zapraszani na posiedzenia Komisji Sejmowych i będą 
brali w nich aktywny udział.

ul. Ostrobramska 75C
04-175 Warszawa
www.kfch.pl, e-mail: biuro@kfch.pl 
tel./fax: 611 39 51
Aktualna lista członków KFCh pod adresem: www.kfch.pl/lista-i-katalog-czlonkow 

Liderzy chłodnictwa i klimatyzacji
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Od 2013 roku w Gdańsku pod Martwą Wisłą trwa budowa dwóch nitek tunelu dro-
gowego, będącego częścią Trasy Słowackiego, która połączy port lotniczy w Rębie-
chowie z gdańskim portem morskim. Oba gdańskie tunele są pierwszymi w Polsce 
tunelami drogowymi pod  wodą, wydrążonymi za pomocą Tunel Boring Machine 
(TBM). Ważący 2,2 tys. ton gigantyczny „kret” o długości 90 m i tarczy borującej 
o średnicy 12,56 m drążył obie nitki o długości 1072,5 m każda przez dziewięć 
miesięcy (dla porównania, maszyny drążące drugą nitkę metra w Warszawie miały 
średnicę tarczy o połowę mniejszą). Olbrzymia maszyna wiercąca została specjalnie 
sprowadzona do Gdańska z Niemiec, i w wyniku plebiscytu zorganizowanego wśród 
mieszkańców Gdańska, nazwana Damroką. Aktualnie w tunelu trwają intensywne 
prace wykończeniowe, między innymi budowa konstrukcji jezdni. Jak zapewnia inż. 
Ryszard Trysko, szef Gdańskich Inwestycji Komunalnych (GIK) prowadzone prace 
przebiegają zgodnie z harmonogramem, a w niektórych zadaniach wykonywane są 
nawet z pewnym wyprzedzeniem. Wszystko wskazuje na to, że w połowie tego roku 
ta warta 885 mln złotych, największa w historii Gdańska inwestycja zostanie prze-
kazana do eksploatacji. Wówczas zarówno mieszkańcy grodu Neptuna, jak i licznie 
odwiedzający nasze miasto goście, będą mogli przekonać się osobiście o walorach 
tego unikalnego w naszym kraju obiektu inżynieryjnego, znakomicie usprawniające-
go ruch drogowy w mieście. 
 Pewien przedsmak i możliwość obejrzenia ogromnej konstrukcji jeszcze w sta-
nie surowym tego unikalnego obiektu, władze miasta i budowniczowie zapewnili 
w dniu 19 października ubiegłego roku, zapraszając mieszkańców do odbycia spa-
ceru tunelem południowym. Jego uczestnicy mieli do pokonania 1,5–kilometrowy 
dystans, od strony Letnicy do węzła Ku Ujściu znajdującego się na granicy dwóch 
dzielnic, Przeróbki i Stogów. Dzień Otwarty Tunelu był wyjątkową okazją do przyj-
rzenia się z bliska tej inwestycji, i trzeba przyznać, że skorzystało z tej możliwości 
ponad szesnaście tysięcy osób, które przeszły tunelem pod dnem Martwej Wisły 
w ciągu zaledwie czterech godzin. Liczba zwiedzających w opinii organizatorów 
przemarszu przeszła ich najśmielsze oczekiwania. Budowa na wszystkich robiła 
kolosalne wrażenie. W połowie trasy spacerujący znaleźli się w najgłębiej poło-
żonym miejscu tunelu, czyli 35 metrów pod lustrem Martwej Wisły, o czym in-
formował wywieszony tam baner. Pod sam koniec wędrówki na jej uczestników 
czekała kolejna niespodzianka, a było to pierwsze z siedmiu, już gotowe przejście 
bezpieczeństwa łączące obie nitki tunelu.
 W tytule tej krótkiej relacji z tego niecodziennego dla jego uczestników wy-
darzenia, a byłem jednym z nich, zwróciłem uwagę na wykorzystanie techniki 
chłodniczej w budowie  tunelu. Otóż wspomniane przejścia bezpieczeństwa między 
tunelami wykonywane są dzięki wykorzystaniu w tym celu chłodnictwa. Z uwagi 
na niestabilne i silnie nasycone wilgocią  podłoże, aby wykonać takie mini tunele łą-
czące, należało skutecznie je zestalić. W tym celu wybrano technologię wymrażania 
odpowiedniej objętości gruntu między tunelami, a następnie już w jego zamrożonej 
masie drążono klasycznymi technikami otwory i zabudowywano je tradycyjną kon-
strukcją nośną. Dzięki obecności w tunelu licznego grona budowniczych, można 

TECHNIKA CHŁODNICZA
W bUDOWIE TUNELU DROGOWEGO POD MARTWą WISŁą 
W GDAńSKU

było porozmawiać z inżynierami odpowiedzialnymi za realiza-
cję poszczególnych etapów inwestycji. Wśród nich udało mi się 
porozmawiać z osobą nadzorująca wykonanie wspomnianych 
przejść bezpieczeństwa z wykorzystaniem potężnych agregatów 
chłodniczych. W urządzeniach tych utrzymywana była tempera-
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tura parowania czynnika syntetycznego R410A na poziomie -50oC, 
co zapewniało uzyskanie temperatury pośredniego nośnika ciepła 
(chłodziwa) ok. -35oC. Zatem zastosowany system wymrażania 
gruntu był systemem pośrednim. Na dołączonych do tej relacji 
fotografiach widoczne są przewody pośredniego nośnika ciepła 
w obrębie przyszłego przejścia bezpieczeństwa. Ich przestrzenne ułożenie 
i pokrycie sporą warstwą szronu stanowiło interesujący element plastycz-
ny. Same agregaty chłodnicze znajdowały się w centralnej części tunelu, 
i pomimo, że ich skraplacze były chłodzone powietrzem, nie skutkowało 
to nadmiernym dyskomfortem temperaturowym dla osób znajdujących się 
w tunelu. Z pozyskanych informacji wynika, że proces wymrażania gruntu 
w miejscu przyszłego przejścia bezpieczeństwa trwa ok. 7 do 10 dni. Jest 
to kolejny przykład wykorzystania techniki chłodniczej do realizacji bu-
dowli w ziemi. Wcześniej taką technologię wykorzystano w przy budowie 
i eksploatacji szybu w kopalni „Bogdanka” w Zagłębiu Lubelskim, gdzie 
występuje tzw. kurzawka.
 W opinii wielu uczestników Dzień Otwarty Tunelu był dla nich nie-

zwykle ciekawym, przede wszystkim pod względem poznawczym do-
świadczeniem, które zapewne dla zdecydowanej większości już po raz 
drugi się nie powtórzy. Osobiście jestem pod wrażeniem tej wielkiej bu-
dowy realizowanej przez naszych techników i inżynierów, którzy pomimo 
tak szczególnego wyzwania technicznego, znakomicie dają sobie z nim 
radę. Fakt ten winien być niezwykle krzepiący dla nas Polaków, również 
dla licznych malkontentów wobec wszystkiego co nowego powstaje w na-
szym kraju. Jestem pod wrażeniem ogromnej wiedzy i  profesjonalizmu 
biorącej w tej oryginalnej realizacji kadry inżynierskiej, w której kształ-
ceniu swój niewielki udział mają niewątpliwie nauczyciele akademiccy 
Politechniki Gdańskiej.

Zenon BONCA
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Lp. IMIę I NAZWISKO TERMIN 
WAżNOśCI

2256 Andrzej Błaszkowski 20.01.2020
2257 Krzysztof Komycz 20.01.2020
2258 Piotr Kopczyński 20.01.2020
2259 Krzysztof Budzyński 20.01.2020
2260 Krystian Karwasz 20.01.2020
2261 Tomasz Neubauer 20.01.2020
2262 Jakub Bardowski 20.01.2020
2263 Andrzej Lewandowski 20.01.2020
2264 Sławomir Furmaniak 20.01.2020
2265 Tomasz Mieczkowski 20.01.2020
2266 Arkadiusz Kozłowski 20.01.2020
2267 Dariusz Lewandowski 20.01.2020
2268 Mirosław Partyka 20.01.2020
2269 Mateusz Labuda 20.01.2020

ŚWIADECTWA
KWALIFIKACJI

wydane w Ośrodku Egzaminacyjnym w Politechnice Gdań-
skiej dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej 
urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substan-
cje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.
 Szkolenie odbyło się w dniach 20-21 stycznia 2015 
roku w Gdańsku.

Szkolenie w ramach modułowego systemu – moduł CH-1: 

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZąDZEń CHŁODNICZYCH: 
ZAGROżENIA PRACY I PRZECIWDZIAŁANIE 

Szkolenie odbyło się w dniach 16 - 17 grudnia 2014 r.
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Szkolenie w ramach modułowego systemu – moduł CH-d: 
AMONIAKALNE URZąDZENIA CHŁODNICZE:

bEZPIECZEńSTWO DLA ObSŁUGI, OTOCZENIA ORAZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Szkolenie odbyło się w dniach 13 - 14 stycznia 2015 r.
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Kryteria doboru urządzeń klimatyzacyjnych możemy ująć w czte-
rech podstawowych punktach:
- kryterium wymaganej mocy, czyli zapewnienie wymaganej 

mocy (wydajności) chłodniczej w warunkach obliczeniowych;
- kryterium niskiego poboru energii, z czym związana jest wy-

soka efektywność energetyczna, niskie koszty eksploatacyjne 
oraz niska emisja CO2 do atmosfery; 

- kryterium lokalizacyjne, czyli możliwość zabudowy urządzeń 
w konkretnych lokalizacjach;

- kryterium funkcjonalności czyli spełnienie wszystkich wy-
magań użytkownika pod kątem nadzoru, monitoringu, zarzą-
dzania i optymalizacji cena/jakość.

Ponieważ w dużych instalacjach klimatyzacyjnych najczęściej 
spotykamy się z modułowymi zespołami jednostek zewnętrz-
nych, czy też z wieloma niezależnymi układami klimatyzacji to 
analizując trzy pierwsze kryteria musimy zwrócić uwagę na wza-
jemne oddziaływanie jednostek zewnętrznych.
 O tym, że temperatura powietrza zewnętrznego znacząco 
wpływa na parametry pracy  klimatyzatorów i systemów klima-
tyzacyjnych ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem wiemy 
wszyscy. Od temperatury zewnętrznej uzależniona jest tempera-
tura skraplania czynnika chłodniczego, a to z kolei wpływa m.in. 
na temperaturę końca jego sprężania i temperaturę odparowania, 
czyli na pobór energii oraz na współczynnik efektywności ener-
getycznej EER. Zasadniczo powinno to wpływać również na 
wydajność chłodniczą jednak dzięki zastosowaniu sprężarek ze 
sterowaniem inverterowym i regulację obrotów w przeważającej 
ilości urządzeń nominalna wydajność chłodnicza urządzenia jest 
stała w całym zakresie temperatur jego pracy. 
 Dane katalogowe podawane są dla temperatur tw/tz = 
27/35oC, zakres pracy urządzeń w funkcji chłodzenia, to prze-
dział -15 do 43oC. Pobór mocy elektrycznej przez sprężarki dla 
tych  samych wydajności i temperatur zewnętrznych np. +46oC 
jest o ok. 40% większy niż pobór mocy dla temperatury +35oC, 
z kolei dla temperatury zewnętrznej +20oC o ok. 40 % mniejszy. 
Tak więc z punku widzenia kosztów eksploatacyjnych zapew-
nienie jak najniższej temperatury przed skraplaczem ma wręcz 
kluczowe znaczenie. Przykładowy wykres tych zależności 
przedstawia rysunek 1.

Rys. 1

Wbrew pozorom na temperaturę powietrza przed skraplaczem 

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE JEDNOSTEK ZEWNęTRZNYCH
W UKŁADACH VRF  
ORAZ ZASADY OPTYMALIZACJI ICH POSADOWIENIA

również mamy wpływ, np. przez umiejscowienie urządzenia 
w zacienionej przestrzeni można uniknąć wpływu nasłonecznie-
nia (czyli temperaturę ograniczyć). Z kolei przez nieodpowiednie 
umieszczenie jednostek zewnętrznych względem siebie, można 
spowodować niepożądany wzrost temperatury.
 Analizę wzajemnego wpływu jednostek zewnętrznych na 
siebie możemy przeprowadzić za pomocą programów symula-
cyjnych z serii CFD (COMPUTATION FLUID DYNAMICS). 
Rozważmy dwa szczególne przypadki. 

Sytuacja 1

Grupa 36 jednostek wewnętrznych zlokalizowana przy wysokiej 
ścianie zewnętrznej (rys.2). 

Rys. 2

Dla takiej grupy instrukcje obsługi podają następujące przestrze-
nie instalacyjne podane na rysunku 3.

Rys. 3

Wynikają one z niezbędnej przestrzeni serwisowej (dostępu do ele-
mentów  układu chłodniczego i do sterowania) oraz z przestrzeni 
koniecznej dla napływu odpowiedniej ilości powietrza zewnętrzne-
go. Jednak nawet zachowanie odległości podanych w instrukcjach 
może w pewnych sytuacjach nie zapewniać odpowiednich warun-
ków pracy dla urządzeń. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
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przypadku jak wyżej otrzymuje się rozkład temperatury pokazany 
na rysunku 4. Jednostki w pierwszych rzędach pracują we właści-
wych warunkach, natomiast w miarę zagęszczania jednostek i zbli-
żania się do ściany, temperatura rośnie aż do 50oC. Spowodowane 
jest to zjawiskiem tzw. krótkich pętli zasysania przez jednostki 
powietrza wyrzucanego przez wentylatory. Wzrost temperatury 
oprócz wzrostu zapotrzebowania energii przez sprężarki, w skraj-
nym przypadku może doprowadzić do wzrostu ciśnienia końca 
sprężania ponad wartości graniczne, i w konsekwencji awaryjne 
wyłączenie urządzeń przez czujniki HP. 

Rys. 4

Rozważmy teraz przypadek modernizacji takiego układu przez 
wyniesienie jednostek na wysokość 1 m nad poziom odniesienia 
(rys. 5). 

Rys. 5

Umożliwi to odpowiedni napływ powietrza na skraplacze i za-
pewni wyeliminowanie zjawiska krótkich pętli, a rozkład tempe-
ratury będzie taki, jak pokazany na rysunku 6. 

Rys. 6

Zupełnie niepoprawna jest również sytuacja pokazana na rysunku 
7, gdzie część jednostek wprost nawiewa powietrze podgrzane na 
inne jednostki. 

Rys. 7

Sytuacja 2

W tym przypadku występują jednostki w zabudowie zlokalizowa-
ne w maszynowni. Zabudowa taka jest dopuszczona dzięki spe-
cjalnym wentylatorom o wysokim sprężu, a jest ona wykorzysty-
wana najczęściej w budynkach wysokościowych i w zabudowie 
zabytkowej.

Rys. 8

W przypadku takiej zabudowy istotny jest kąt pochylenia łopatek 
ściennej wyrzutni powietrza (rys. 8). Przy zbyt dużym ich pochyle-
niu może wystąpić zjawisko powtórnego zasysania powietrza usu-
wanego i wzrost temperatury powietrza przed skraplaczem (rys. 9). 

Rys. 9
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Przy zachowaniu odpowiedniego kąta (max. 12o) zapewniony jest 
właściwy, poziomy wyrzut powietrza, dzięki czemu zachowany 
zostanie również warunek niskiej temperatury powietrza przed 
skraplaczem (rys. 10). 

Rys. 10

Niestety często jest to zaniedbywane przez instalatorów, którzy po-
przestają na niepoprawnym rozwiązaniu pokazanym na rysunku 11. 

Rys. 11

Efektywność energetyczna jest jednym z ważniejszych wskaźni-
ków jakości systemów i aby katalogowa wartość potwierdzona 
została w warunkach rzeczywistych należy zapewnić systemom 
odpowiednie warunki temperaturowe ich pracy.  

Michał ZALEWSKI

W artykule wykorzystano materiały firmy FUJITSU GENERAL 

FUJITSU NAGRODZIŁO SWOICH NAJLEPSZYCH KLIENTÓW!

9 stycznia br., w Warszawie na zaproszenie Firmy KLIMA-THERM, Generalnego Przedstawiciela koncernu FUJITSU-GENERAL, spotkali 
się najprężniej działający na terenie Polski Dystrybutorzy urządzeń typu Split i Multi-split marki FUJITSU.

Tematem przewodnim spotkania była zakończona w grudniu 2014, a trwająca blisko 11 miesięcy, II edycja Programu Wsparcia Sprze-
daży „Piraci z Karaibów” oraz uroczyste wręczenie nagrody głównej – udziału w marcowej Konferencji zaplanowanej na Brytyjskich 
Wyspach Dziewiczych.

Program okazał się dużym sukcesem FUJITSU, który poza wzmocnieniem marki miał na celu uatrakcyjnienie formy współpracy i działań 
zarówno stricte jak i około sprzedażowych. Oprócz nagrody głównej każdy z zarejestrowanych uczestników miał szansę na wygranie 
atrakcyjnych nagród w czasie trwania Programu, a także otrzymał możliwość wymiany zdobytych punktów na wartościowe produkty.

„Naszym głównym założeniem przy wdrażaniu Programu było to, aby zaproponowane narzędzie wsparcia sprzedaży było zarówno 
atrakcyjne w swojej formie, jak i motywujące do współpracy z naszą firmą – powiedziała Ewa Pilarska, Dyrektor ds. Marketingu i PR. 
„Cieszę się , że cel ten został osiągnięty, czego najlepszym dowodem jest sprzedaż przekraczająca 100% zakładanych planów na rok 
2014” - dodaje Ewa Pilarska.

W bieżącym roku firma KLIMA-THERM przewiduje kolejne, równie atrakcyjne akcje marketingowe dedykowane swoim Kluczowym 
Klientom: Dystrybutorom FUJITSU oraz Autoryzowanym Partnerom Serwisowym.                                                                                           &
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NAJCIEKAWSZE REALIZACJE 2014 ROKU
Z URZąDZENIAMI FIRMY KLIMA-THERM S.A.

Firma KLIMA-THERM S.A. w 2014 roku dostarczyła swoim klientom 
wiele różnorodnych rozwiązań renomowanych producentów takich jak 
FUJITSU GENERAL, SABIANA i KLIMA-THERM by CLINT z zakresu Klima-
tyzacji Komfortu, Systemów Klimatyzacji dla procesów chłodzenia, grza-
nia i oczyszczania powietrza. Łączna ilość inwestycji uwzględniających 
produkty z portfolio KLIMA-THERM w porównaniu do roku poprzednie-
go wzrosła o prawie 20%, a najciekawsze z nich staną się kolejnymi pro-
jektami, które trafią do listy referencyjnej spółki.

Wśród nietypowych i interesujących obiektów wykorzystujących 
systemy klimatyzacji i wentylacji dostarczonych przez KLIMA-THERM 
z pewnością jest nowy Dworzec PKP w Sopocie, na którym zainstalowa-
no systemy klimatyzacji marki KLIMA-THERM by CLINT o łącznej mocy 
blisko 1,2 MW, w skład których wchodzi 8 agregatów skraplających oraz 
agregat wody lodowej ze zdalnym skraplaczem. Warto dodać, iż agre-
gaty będą współpracować z centralami wentylacyjnymi firmy KLIMOR, 
wchodzącej w skład GRUPY KLIMA-THERM. Kolejną inwestycją jest 
Sztab Generalny Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie dostarczonych 
zostało 8 agregatów VRF FUJITSU Airstage V-II oraz 144 ściennych jed-
nostek wewnętrznych. Kolejny projekt to budynek przekształcony na 

Mediatekę XXI wieku w Tychach z salą widowiskowo-konferencyjną uwzględniający 7 systemów FUJITSU Airstage V-II, a także agregat 
wody lodowej KLIMA-THERM by Clint z przeznaczeniem do współpracy z centralą wentylacyjną. 

W branży biurowej wśród prestiżowych inwestycji jest Olivia Bu-
siness Centre (OBC) w Gdańsku - centrów biznesowo-biurowych o naj-
wyższym standardzie klasy AA. Do budynku Olivia SIX planowana jest 
dostawa  systemu 5 agregatów wody lodowej w wersji pompy ciepła 
o łącznej mocy 600 kW. W tym obiekcie agregaty będą również współ-
pracować z wymiennikami central wentylacyjnych firmy KLIMOR. Ko-
lejną wartą uwagi inwestycją jest biurowiec West Gate we Wrocła-
wiu, gdzie inwestor stawiając na nowoczesność i energooszczędność 
budynku, zdecydował się na instalację 4 szt. agregatów chłodniczych 
wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT oraz 812 klimakonwektorów 
firmy SABIANA o łącznej wydajności chłodniczej ponad 2,2 MW. 

Wśród inwestycji użytku publicznego wyposażonych w urządze-
nia z oferty KLIMA-THERM znajdzie się m.in. zmodernizowany Gmach 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z systemem klimatyzacji FUJITSU Airstage VRF V-II i klimatyzatorami typu SPLIT marki FUJIT-

SU, na który składa się 11 agregatów zewnętrznych i 177 jednostek wewnętrznych 
kasetonowych. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  jest  wyposażone w systemy 
klimatyzacji FUJITSU Airstage J-II i V-II, na które składa się 118 szt. jednostek we-
wnętrznych i 12 szt. jednostek zewnętrznych. Na obiekcie zainstalowano również 
agregat wody lodowej z przeznaczeniem współpracy z centralami wentylacyjnymi 
oraz klimatyzatory FUJITSU typu SPLIT oraz MULTI SPLIT. Sumaryczna moc chłodni-
cza dostarczonych urządzeń wynosi prawie 2,5 MW.

Wrocławskie Centrum Badań EIT + to jeden z ciekawszych projektów z branży 
edukacyjnej i badań naukowych, dla którego zostały dostarczone systemy chłodze-
nia, w skład  których wchodzi 6 agregatów wody lodowej przeznaczonych do części 
biurowej, technologicznej oraz serwerowni, w której także zostały wykorzystane 
klimatyzatory marki FUJITSU. Łączna wydajność chłodnicza będzie wynosić ponad 
3,5 MW, w tym agregat o mocy ponad 1 MW. Kolejna inwestycja wykorzystująca 
produkty z portfolio KLIMA-THERM to Wydział Neofilologii i Rektorat Uniwersytetu 
Gdańskiego, który wyposażony został w 9  systemów klimatyzacji komfortu VRF 
FUJITSU Airstage V-II i J-II, z  13 jednostkami zewnętrznymi w wersji pompy ciepła 
oraz 137 jednostkami wewnętrznymi. W obiekcie zainstalowano również systemy 
SPLIT marki FUJITSU z przeznaczeniem do chłodzenia pomieszczeń technicznych.

„Dla spółki KLIMA-THERM rok 2014 był bardzo udany, gdzie oferta wzbogacona 
o urządzenia marki SABIANA oraz urządzenia FUJITSU Airstage serii J-IIS, świetnie 
sprawdzające się w m.in. w branży mieszkalnej czy budynkach zabytkowych, spo-
tkała się z dużym zainteresowaniem. Cieszy nas fakt, że produkty z portfolio spółki 
są wykorzystywane w realizacjach z różnych branż oraz ilość pozyskanych inwesty-
cji rośnie. Jesteśmy przekonani, że rok 2015 będzie równie dobry, tym bardziej iż na 
początku bieżącego roku otrzymaliśmy zapytania na agregaty chłodnicze o mocy 
sięgającej 10 MW, a  od wiosny 2015 w ofercie spółki zagości nowa seria systemów 
VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego FUJITSU Airstage V-III.” pod-
sumowuje Andrzej Walendowicz, Dyrektor Ds. Handlowych KLIMA-THERM S.A.

&



technika chłodnicza i klimatyzacyjna  1/2015                                                                                      57

artykuły sponsorowane                                      artykuły sponsorowane

Urządzenie produkowane przez Przedsiębiorstwo Budowy 
Urządzeń Chłodniczych S.A. (we współpracy z Akademią 
Marynarki Wojennej), składa się z dwuprzedziałowej komory 
ciśnieniowej zabudowanej wraz z całym osprzętem w odpo-
wiednio przystosowanym, izolowanym kontenerze 20-sto sto-
powym. Zestaw przeznaczony jest do leczenia chorób i urazów 
będących następstwem oddziaływania podwyższonego ciśnie-
nia hydrostatycznego oraz do prowadzenia treningów ciśnie-
niowych załóg okrętów podwodnych i nurków. Urządzenie za-
projektowane jest dla maksymalnie 14 osób, z czego 10 miejsc 
znajduje się w przedziale ratowniczo-leczniczym, pozostałe 4 
w przedziale ratowniczo-transferowym. 
 Stanowiąc  podstawowy element zabezpieczenia medyczne-
go w systemach ratownictwa morskiego, prezentowany zestaw 
może być wykorzystywany w zakresie:
−	 działań ratowniczych podczas udzielania pomocy załogom 

okrętów podwodnych,
−	 prac podwodnych w zakresie głębokości do 100 m H2O,
−	 leczenia chorób nurkowych i zastosowania hiperbarycznej 

terapii tlenem, 
−	 wykonywania kwalifikowanych badań i zabiegów medycz-

nych,
−	 prowadzenia treningów ciśnieniowych, 
−	 prowadzenia innych procedur ciśnieniowych związanych 

z przebywaniem człowieka w warunkach podwyższonego 
ciśnienia.

podStawowe dane techniczne:

- wymiary kontenera (długość x szerokość x wysokość):
  6050 x 2440 x 2590 mm 
- zasilanie elektryczne: 380-440V/32A/50Hz (60Hz)
- masa zestawu z kontenerem:  ~ 9800 kg
- typ komory: dwuprzedziałowa
- długość komory (całkowita): 4947 mm
- średnica wewnętrzna komory: 1800 mm
- objętość przedziału leczniczego: 7,0 m3 
- objętość przedziału transferowego: 4,0 m3 
- ciśnienie robocze: 1,0 MPa
- ilość miejsc: 14 siedzących (lub 2 leżące i 6 

siedzących)
- średnica przyłącza komory transportowej: 

830 mm, kołnierz wg. AdivP-1 STANG 
1079

- rodzaj czynnika oddechowego: powietrze, 
tlen, mieszaniny oddechowe

- zapas gazów oddechowych: 120 Nm3 – po-
wietrze; 80 Nm3 – tlen

- liczba śluz transportowych – 2 (jedna śluza 
na każdy z dwóch przedziałów)

- ilość iluminatorów – 11

czynniki oddechowe
Zestaw przystosowany jest do stosowania nastę-
pujących czynników oddechowych: powietrza, 

RATOWNICZO-LECZNICZY KONTENEROWY

ZESTAW HIPERbARYCZNY

tlenu i mieszanin oddechowych, a także zapewnia utrzymanie 
wymaganych ciśnień parcjalnych składników czynnika odde-
chowego oraz stałą kontrolę ich zawartości w atmosferze ko-
mory. Magazyny gazów znajdują się pomiędzy komorą, a pod-
łogą kontenera, gdzie usytuowano 20 butli o pojemności wodnej 
50 dm3 – każda. 

wyposażenie
Wnętrze komory hiperbarycznej wyposażone jest m.in. w 2 
koje, mogące pomieścić 2 osoby leżące lub 8 siedzących oraz 6 
siedzeń składanych, z czego 4 znajdują się w przedziale transfe-
rowym. W komorze zamontowano w sumie 14 szt. inhalatorów, 
a także 3 pochłaniacze dwutlenku węgla, 2 gaśnice hiperbarycz-
ne i grzejniki.
 Zasadnicze elementy obsługi komory rozmieszczone są 
w części przedniej na ścianach bocznych kontenera. Są to mię-
dzy innymi tablice dystrybucji gazów, tablice kontrolno-po-
miarowe, panel łączności, rozdzielnica elektryczna oraz pulpit 
kontrolno-sterujący. Na wyposażeniu kontenera znajduje się 
także system oświetlenia z oświetleniem awaryjnym, ogrzewa-
nie elektryczne i gaśnice. Wnętrze komory oświetlane jest za 
pomocą lamp diodowych.
 Przedziały komory oddzielone są od siebie grodzią ci-
śnieniową, w której zamontowany jest właz przejściowy. Na 
obu końcach komory znajdują się włazy główne wyposażone 
w przyłącza wg stosowanej przez NATO normy STANAG 1079 
FLANGE. Średnica wewnętrzna wszystkich włazów wynosi 
Ø750 mm, co umożliwia swobodne przechodzenie. Poza tym 
komora wyposażona jest w dwie śluzy transportowe (po jednej 
dla każdego przedziału) i 11 szt. iluminatorów z czego 2 uzbro-
jone są w kamery monitoringu. W obu wnętrzach zainstalowa-
ne są również telefony nurkowe, manometry pomiaru ciśnienia 
oraz niezbędna armatura. 

instalacja gazowa
Instalacja gazowa przeznaczona jest do magazynowania czynni-
ków oddechowych, przesyłania ich do komory, zrzutu z komory 
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oraz wykonywania pomiarów ich ciśnienia i składu. Podstawowe ele-
menty instalacji gazowej dobrano w oparciu o wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i komfortu przebywania ludzi w warunkach podwyż-
szonego ciśnienia. Wszystkie elementy instalacji zostały przygoto-
wane i zmontowane z uwzględnieniem rygorystycznych wymogów 
dotyczących czystości tlenowej. 

System inhalatorów komorowych bibS  
Instalacja BIBS jako element systemu podtrzymania życia, przezna-

czona jest do umożliwienia oddychania osobom znaj-
dującym się w komorze w przypadkach, gdy nie można 
oddychać bezpośrednio z atmosfery komory. W urządze-
niu można wykorzystywać jako gazy oddechowe tlen lub 
mieszaniny gazowe. Instalacja pozwala na usuwanie na 
zewnątrz komory wydychanych gazów. Zabezpiecza to 
przed zanieczyszczeniem atmosfery komory mieszaniną 
wydechową. 

System pomiarowy
Rozbudowany system pomiarowy przeznaczony jest do 
kontroli parametrów atmosfery przedziałów komory i re-
alizuje pomiar ciśnienia, temperatury, wilgotności oraz 
zawartości tlenu i dwutlenku węgla. Ponadto pozwala na 
pomiary innych gazów i domieszek szkodliwych dodat-
kowymi przyrządami poprzez pobieranie próbek gazu 
bezpośrednio z przedziału komory. System pomiarowy 
jest systemem nadrzędnym w stosunku do innych insta-
lacji i decyduje o bezpieczeństwie ludzi przebywających 
w komorze oraz o prawidłowej eksploatacji komory. 
Wszystkie parametry dotyczące wykonywanych proce-
dur ciśnieniowych wyświetlane są w czasie rzeczywi-
stym na monitorze, który pozwala obserwować sytuację 
w danym przedziale lub w obu przedziałach komory 
jednocześnie. Istnieje również możliwość zapisu tych 
danych.

autonomiczność zestawu
Poza możliwością podłączenia zewnętrznych źródeł za-
silania w energię elektryczną i gazy oddechowe, istnieje 
jeszcze możliwość pracy niezależnej, poprzez wykorzy-
stanie znajdujących się na wyposażeniu magazynów ga-
zów i baterii 12 szt. akumulatorów. Przy pełnym nałado-
waniu, umożliwiają one autonomiczną pracę zestawu bez 
zasilania zewnętrznego, przez co najmniej 24 godziny. 
Wyposażenie komory w przedział transferowy daje moż-
liwość transferu personelu medycznego i technicznego, 
a dzięki temu, że każdy przedział posiada własne, nie-
zależne pole obsługowe, możliwe jest jednoczesne prze-
prowadzanie dwóch różnych procedur hiperbarycznych 
lub dekompresji leczniczej. Zastosowanie standardowych 
przyłączy włazów po obu stronach komory, umożliwia 
przyłączanie komór transportowych.

możliwości transportowe
Prezentowany zestaw hiperbaryczny charakteryzuje 
się dużą mobilnością i autonomicznością działania, co 
znacznie zwiększa potencjał jego wykorzystania. Dzięki 
kontenerowej obudowie i masie nie przekraczającej 10 
T, przystosowany jest zarówno do standardowego trans-
portu lądowego, jak również morskiego i powietrznego. 
Podczas transportu można przeprowadzać procedury hi-
perbaryczne.

Przedstawiony „Ratowniczo-leczniczy, kontenerowy ze-
staw hiperbaryczny”, jest nowoczesnym i zaawansowa-
nym technologicznie urządzeniem, spełniającym wyma-
gania specjalistycznych norm. Jego bogate wyposażenie 
i łatwość transportu sprawiają, że zestaw ten charaktery-
zuje się dużą uniwersalnością.

&
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PREZENTUJE NAJCIEKAWSZE REALIZACJE ROKU 2014 

Firma KLIMOR to dynamicznie rozwijająca się spółka, producent i dostawca standardowych oraz wysoce specjalistycznych systemów klima-
tyzacyjnych i wentylacyjnych. Z roku na rok KLIMOR może poszczycić się coraz to ciekawszymi realizacjami. W 2014 roku urządzenia z grupy 
HVAC znalazły swoje zastosowanie na szeregu obiektach branży przemysłowej, usługowej, medycznej oraz okrętowej. Gama dostarczonych 
urządzeń obejmuje głównie centrale standardowe MCKS z modułami odzysku ciepła, centrale w wykonaniach higienicznych MCKH, base-
nowych MCKP, a także centrale podwieszane typu MCKT oraz stropy laminarne NSL wraz z pakietem innych elementów sieci wentylacyjnej.

NA lIŚCIE NAJCIEKAWSZyCh ObIEKTóW, KTóRE ZOSTAły WyPOSAżONE
W URZąDZENIA MARKI KlIMOR W 2014 ROKU ZNAlAZły SIę MIęDZy INNyMI:

branża medyczna: Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. 
Wojciecha Staszewskiego w Zabrzu, Powiatowe Centrum Zdro-
wia w Brzezinach;
biurowce: Orange Office Park (Amsterdam building) w Krako-
wie, „West Gate” we Wrocławiu;
Instytucje i obiekty użyteczności publicznej: Dworzec PKP 
w Sopocie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet 
Medyczny- Ośrodek Medycyny Doświadczalnej w Lublinie, Na-
rodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie, Centrum Transfe-
ru Technologii Kompozytowych w Bielskim Parku Technologicz-
nym, Przylądek Dobrej Nadziei we Wrocławiu, Mediateka XXI 
wieku w Tychach;
Obiekty basenowe: Basen„ Aquarius” w Lesku, Park Wodny w Tarnowskich Górach;
Apartamenty i hotele: „Corner House” apartamenty w Warszawie, Hotel Sielanka nad Pilicą w Warce; 
Przemysł: Laboratorium Badawczo- Rozwojowe Biotechnologicznych Produktów Leczniczych MABION SA w Łodzi, Morska Stocznia Remon-
towa Gryfia SA w Szczecinie, Hala produkcyjna EKO- OKNA w Pietrowicach Wielkich, Tikkurila Polska SA w Dębicy, Teva Operations Poland Sp. 
z o.o. w Krakowie, Olimp Laboratories Sp. z o.o. w Nagawczynie.

Do największych realizacji z 2014 roku należy między innymi Dworzec PKP w Sopocie. 
W projekt wpisane zostały centrale standardowe MCKS w wymiennikami obrotowymi, 
krzyżowymi, modułami pomp ciepła oraz z instalacją glikolowego odzysku ciepła z wy-
miennikami. Łącznie 19 central, o przybliżonej, sumarycznej wartości wydatku na nawie-
wie 172 350 m3/h oraz na wywiewie 172 450 m3/h. W roku 2015 przewidziane są kolejne 
dostawy urządzeń marki KLIMOR o podobnym standardzie.
 Na uwagę zasługuje również nowopowstający obiekt: Laboratorium Badawczo-Rozwo-
jowe Biotechnologicznych Produktów Leczniczych MABION SA w Łodzi, na który KLIMOR 
dostarczył 32 centrale, głównie w wykonaniach higienicznych MCKH, o łącznej wydajności 
na nawiewie ponad 220 000 m3/h i wywiewie 170 000 m3/h. Oficjalne otwarcie obiektu 

nastąpi w 2015 roku.
 Innymi obiektami, o których warto wspomnieć to: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. w Nagawczynie koło Dębicy o łącznej ilości 16 central 
w wykonaniach higienicznych MCKH oraz standardowych MCKS. W urządzeniach zastosowano moduły odzysku ciepła w wymienniku obroto-
wym oraz instalację glikolową. Wartość sumaryczna wydajności powietrza nawiewanego wynosi w przybliżeniu 155 780 m3/h, a wywiewane-
go 148 810 m3/h.
 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, na który KLIMOR dostarczył 41 szt. central różnych typów: MCKH, MCKS, MCKT oraz podwieszanych 
MCKT w wykonaniu higienicznym. W centralach zastosowano różne rodzaje odzysku ciepła: wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy oraz 
odzysk na podwójnym wymienniku krzyżowym. Przybliżona wartość wydatku na nawiewie wynosi 145 300 m3/h, na wywiewie 125 330 m3/h.
 W roku 2014 firma KLIMOR dostarczyła także szereg urządzeń na obiekty realizowane w różnych etapach i odstępach czasowych, często 
nawet kilkuletnich. W roku 2014 wśród nich znalazły się m.in.: Olivia Business Centre w Gdańsku, szpital Profamilia w Rzeszowie, Uniwersy-
tecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, na który również są zaplanowane dostawy w roku 2015.
 –„ Wybór naszych urządzeń przy kolejnych etapach realizacji budowy obiektów jest dla nas największym wyróżnieniem oraz potwier-
dzeniem naszej wiarygodności zarówno w zakresie jakości produktów jak i dalszej posprzedażowej współpracy – powiedział Marek Kupiec, 
Prezes Zarządu firmy KLIMOR. – „Takim szczególnym przykładem jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, w którym pracują już urzą-
dzenia marki KLIMOR. Pierwsza dostawa datowana jest na 2007 rok, kolejna 2010. W 2014 roku wyposażyliśmy obiekt w produkty z przezna-
czeniem do większości specjalistycznych oddziałów takich jak: kardiochirurgia, onkologia, reumatologia, gastroenterologia oraz alergologia” 
– dodaje Marek Kupiec.

Poza rynkiem lądowym firma KLIMOR znana jest także jako dostawca urządzeń HVAC na rynek morski. Rok 2014 był rokiem obfitym w re-
alizacje dla tego sektora. Do najciekawszych należą dostawy central oraz szafek nawiewnych na budowę pozycjonowanego dynamicznie 
statku typu Cable Lay Vessel – CLV, należącego do norweskiego armatora, a także dostawa central w wykonaniach dedykowanych na Jacht 
Malcolm Miller.                                                                                                                                                                                                                   &
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-	 badania	cieplne	i	przepływowe	mikrostrugowego	wymiennika	ciepła	dla	chłodnictwa	(część	3)
-	 magazynowanie	energii	cieplnej	w	sezonowym	akumulatorze	ciepła	jako	dolnym	źródle	pompy	ciepła
-	 akty	prawne	w	zakresie	stosowania	tzw.	F-gazów
-	 klimatyzacja	i	wentylacja	sal	operacyjnych
-	 rozwiązanie	klimatyzacji	sal	operacyjnych	w	szpitalu	dnia	jednego
-	 skuteczność	działania	wentylacji	grawitacyjnej,	hybrydowej	i	mechanicznej
	 	 w	wolnostojących	budynkach	mieszkalnych
-	 zespoły	do	schładzania	wody	w	systemach	chłodniczych	i	klimatyzacyjnych
-	 ocena	stanu	technicznego	systemu	klimatyzacji	w	hali	użytkowanej	krytej	pływalni
-	 utrzymanie	właściwej	wilgotności	powietrza	w	ładowni	okrętowej
-	 eksploatacja	okrętowych	urządzeń	chłodniczych	i	klimatyzacyjnych	(część	14)
-	 kolejne	szkolenia	i	świadectwa	kwalifikacji	w	Gdańsku	
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