


Wstêp

Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ przekazujemy w Pañstwa rêce 
niniejszy Przewodnik, który mamy nadziejê oka¿e siê dla 
Pañstwa u¿yteczny w praktyce. 

W Przewodniku znajdziecie Pañstwo nie tylko opis zasady 
dzia³ania oferowanego przez firmê Smay systemu SMAYLAB 
ale równie¿ wiele istotnych informacji dotycz¹cych aparatury 
laboratoryjnej, bezpieczeñstwa w laboratoriach chemi-
cznych, kaskadowaniu ciœnieñ w pomieszczeniach czystych 
i brudnych czy te¿ oszczêdnoœciach, jakie mo¿na osi¹gn¹æ 
dziêki zaimplementowaniu w³aœciwego systemu wenty-
lacyjnego. Ponadto znajdziecie Pañstwo szereg praktycznych 
uwag i wskazówek projektowych niezbêdnych podczas 
doboru optymalnego systemu a tak¿e konkretne przyk³ady 
zastosowania systemu SMAYLAB. 

Proces projektowania pomieszczeñ laboratoryjnych wraz 
z dygestoriami jest bardzo z³o¿ony i wymaga starannej 
i wnikliwej analizy wszystkich procesów technologicznych 
jakie bêd¹ przeprowadzane w obs³ugiwanych pomie-
szczeniach. Dlatego wybór okreœlonej koncepcji systemu jest 
kluczowy. Bêd¹c tego œwiadomym, firma Smay, uczestniczy 
w tym procesie od wyboru koncepcji systemu, jej opracowania 
jak równie¿ poprzez uruchomienie i kalibracje na przeszko-
leniu u¿ytkowników koñcz¹c. Ponadto zapewniamy serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny

Nasi Pracownicy pozostaj¹ do Pañstwa dyspozycji na ka¿dym 
etapie realizacji inwestycji. Zapraszamy do lektury oraz 
wspó³pracy. 

Marek Maj
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Smay to polska, rodzinna firma konsultingowo-produkcyjna o zasiêgu europejskim, która od 1989 roku dostarcza 

produkty i kompleksowe rozwi¹zania techniczne w szeroko rozumianej bran¿y wentylacyjnej oraz w dziedzinie 

systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a.

Firma posiada w³asne biuro projektowe, laboratoria badawcze oraz dzia³ badañ i obliczeñ CFD dziêki czemu jest 

w stanie zagwarantowaæ Klientom kompleksow¹ obs³ugê na ka¿dym etapie realizacji inwestycji: od pomys³u 

do realizacji gwarantuj¹c najwy¿szy poziom techniczny oferowanych rozwi¹zañ oraz profesjonaln¹ obs³ugê. 
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Polskie laboratoria badawcze przez d³ugi okres znacz¹co odstawa³y od standardów europejskich. 

Zosta³o to zauwa¿one ju¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych przez grupê osób, która zawi¹za³a Klub Polskich 

Laboratoriów Badawczych, a g³ównym celem tej organizacji sta³o siê zbli¿enie polskich laboratoriów 

do wymagañ stawianych w Europie Zachodniej i na œwiecie. Wraz ze wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej 

pojawi³y siê mo¿liwoœci finansowania rozwoju oœrodków naukowych, które prowadzi³y prace badawczo-

rozwojowe, korzystaj¹c z przestarza³ego sprzêtu. Najwiêkszy rozwój laboratoriów w Polsce rozpocz¹³ siê jednak 

oko³o 2006 roku, kiedy zaczê³y powstawaæ pierwsze projekty du¿ych oœrodków badawczych. 

Wraz z wprowadzaniem nowych technologii ros³y wymagania u¿ytkowników wzglêdem innych systemów 

zwi¹zanych z komfortem i bezpieczeñstwem pracy, w tym uk³adów wentylacji. 

W³aœciwa wentylacja pomieszczeñ laboratoryjnych pozwala na zminimalizowanie ryzyka zatrucia pracowników 

oparami substancji, z którymi pracuj¹. Dlatego te¿ w tego typu pomieszczeniach projektuje siê odci¹gi 

ramieniowe, dygestoria, komory laminarne itp., pod którymi personel mo¿e w bezpieczny sposób pracowaæ, 

czêsto z zagra¿aj¹cymi zdrowiu substancjami. Dodatkowo pomieszczenia takie niejednokrotnie nale¿y 

utrzymywaæ w nad- lub podciœnieniu wzglêdem pomieszczeñ s¹siaduj¹cych, utrzymuj¹c odpowiedni¹ klasê 

czystoœci tych pomieszczeñ; nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e istniej¹ normy reguluj¹ce pracê dygestoriów, 

do których nale¿y siê stosowaæ przy implementacji systemu. 

W zwi¹zku z powy¿szymi faktami bez odpowiedniego systemu wentylacji, który potrafi³by po³¹czyæ te wszystkie 

zale¿noœci w jeden integralny system, trudno by³oby kontrolowaæ wentylacjê w takich pomieszczeniach. Nale¿y 

ponadto wzi¹æ pod uwagê, ¿e przy tego typu obiektach, gdzie laboratoria potrzebuj¹ nieustannie œwie¿o 

nawiewanego powietrza, ograniczenie iloœci wymian powietrza do minimum pozwala na znacz¹ce ograniczenie 

kosztów eksploatacyjnych obiektu w d³ugoletnim okresie u¿ytkowania.

Pomiêdzy systemami wentylacyjnymi do laboratoriów a systemami wentylacyjnymi do biur, sal lekcyjnych 

czy galerii handlowych istnieje du¿a ró¿nica. Systemy wentylacji do pomieszczeñ laboratoryjnych s¹ systemami 

du¿o bardziej z³o¿onymi, z wiêksz¹ iloœci¹ kryteriów, które musz¹ zostaæ spe³nione, by w czasie ich eksploatacji 

nie nara¿a³y pracowników na niebezpieczeñstwo oraz nie stanowi³y zagro¿enia po¿arowego i wybuchowego, 

a tak¿e nie powodowa³y innych szkodliwych skutków. Laboratorium powinno byæ wyposa¿one równie¿ 

w urz¹dzenia zapobiegaj¹ce zanieczyszczeniu lub ska¿eniu substancjami chemicznymi czy biologicznymi 

– do takich urz¹dzeñ nale¿¹ dygestoria, ssawki, okapy, szafki na chemikalia itd.

Oferowane rozwi¹zanie SMAYLAB zapewnia dostawê od jednego producenta kompleksowego systemu 

wentylacji do laboratoriów spe³niaj¹cego nastêpuj¹ce kryteria:

1. Krótki czas reakcji systemu. Jak wykaza³y badania przeprowadzone w niezale¿nym laboratorium 

badawczym Tintschl BioEnergie Und Strömungstechnik AG w Niemczech, czas reakcji na otwarcie okna 

dygestorium waha siê w granicach od 2 do 3 sekund, natomiast czas doregulowania przep³ywu podczas 

zamkniêcia okna dygestorium jest parametryzowany i mo¿e przyjmowaæ wartoœci od 10 s, co jest dopuszczalne 

przez wymagania normy PN-EN 14175-6, poniewa¿ najwiêksze znaczenie ma tutaj kryterium przep³ywu 

powietrza, którego kierunek zawsze musi byæ do komory roboczej dygestorium. Szybsze zamkniêcie regulatora 

mo¿e spowodowaæ zamkniêcie na u³amek sekundy przepustnicy, co z kolei mo¿e zmieniæ kierunek przep³ywu 

powietrza; jednak¿e parametryzacja czasu zamkniêcia okazuje siê bardzo przydatna w przypadku potrzeby 

regulacji ciœnienia w pomieszczeniach laboratoryjnych. 
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??sterowniki systemu SL-POLx01 zaadaptowane na potrzeby rozwi¹zañ laboratoryjnych; 

zestaw urz¹dzeñ do regulacji prêdkoœci przep³ywu powietrza na oknie dygestorium zgodnie z PN-EN14175, 

równie¿ do stref EX. Nale¿y do nich zaliczyæ takie urz¹dzenia, jak: potencjometr linkowy SL-PL 1.0, 

przetwornik prêdkoœci przep³ywu SL-SUV, panel operatora SL-HLM10.2, regulatory VAV wykonane 

z tworzyw sztucznych PPs, PPs-el;

?modu³y kontroli temperatury wraz z czujnikami kana³owymi;

??stacja SMLS-2010 dedykowana do sal operacyjnych, izolatek itp.

?

?
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2. Regulacja i sterowanie przep³ywem powietrza na dygestoriach zgodnie z norm¹ PN-EN 14175. 
Firma SMAY dostarcza na rynek kompletny system VAV (zdefiniowany w PN-EN 14175-6 pkt. 3.1) s³u¿¹cy 

do regulacji prêdkoœci przep³ywu powietrza na oknie przy ró¿nych pozycjach otwarcia okna dygestorium.

3. Regulacja w strefach zagro¿onych wybuchem zgodnie z wymogami ATEX. W zwi¹zku z coraz wiêkszym 

zapotrzebowaniem rynku na systemy VAV do stref zagro¿enia wybuchem opracowany zosta³ uk³ad regulacji 

prêdkoœci przep³ywu na oknie dygestorium atestowany do stosowania w strefie 1 wg ATEX. Oznacza to, 

¿e wszystkie urz¹dzenia wchodz¹ce w sk³ad systemu VAV, tj. regulator VAV, panel obs³ugowy, czujnik po³o¿enia 

okna, syrena alarmowa, sterownik (pod warunkiem wyposa¿enia w obudowê ognioodporn¹) mog¹ byæ 

zabudowane w strefie 1 zagro¿enia wybuchem. Dodatkowo warto zaznaczyæ, i¿ regulator VAV jest w wersji 

chemoodpornej z tworzywa sztucznego, z pomiarem przep³ywu na zwê¿ce Venturiego.

4. Mo¿liwoœæ integracji z systemem automatyki budynku BMS oraz mo¿liwoœæ wspó³pracy z urz¹dzeniami 
od innych dostawców – centrale wentylacyjne, wentylatory itp. Podstawowym protoko³em komunikacyjnym 

®jest LonWorks . Umo¿liwia on integracjê systemu SMAYLAB z systemem BMS zaprojektowanym na obiekcie. 

Zaleca siê jednak tutaj stosowanie routerów w przypadku sieci LON lub gateway w celu przekonwertowania 

zamiennych LON na protokó³ zaprojektowany na obiekcie. Pozwala to na komunikacjê systemu SMAYLAB 

z praktycznie ka¿dym urz¹dzeniem obcym, pod warunkiem, ¿e umo¿liwia ono tak¹ komunikacjê. Cecha ta 

pozwala integrowaæ do systemu równie¿ dygestoria ju¿ zakupione na obiekt, jeœli przewidywa³y one komunikacjê 

po protokole LonWorks.

5. Technologia przygotowania i rozdzia³u powietrza systemu SMAYLAB zapewnia utrzymanie za³o¿onych 

parametrów pracy, takich jak: ciœnienie w pomieszczeniu, minimalna iloœæ wymian powietrza, temperatura i 

wilgotnoœæ w ka¿dej koncepcji systemu zaproponowanej przez projektanta.

6. Modu³owa budowa systemu SMAYLAB zapewnia elastycznoœæ pod wzglêdem dalszej rozbudowy, 

jeœli zajdzie taka koniecznoœæ. W sk³ad systemu wchodz¹ takie elementy, jak:

?regulatory VAV serii SL dedykowane do rozwi¹zañ laboratoryjnych, zarówno wykonane z tworzyw 

sztucznych, stali nierdzewnej, jak i ocynkowanej;

Rysunek 1. Regulatory okr¹g³e RVP-R-SL w wykonaniu standardowym (po lewej) i PPs (po prawej)

Rysunek 2. Sterownik SL-POLx01

Rysunek 3. Uk³ad do regulacji prêdkoœci przep³ywu na oknie dygestorium
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APARATURA LABORATORYJNA

Generalnie laboratoria mo¿na podzieliæ na:

??laboratoria fizyczne;

??laboratoria chemiczne;

??laboratoria biologiczno-medyczne;

??pozosta³e (przemys³owe, pomiarowe itd.).

Laboratoria (w zale¿noœci od tego, jakie badania i eksperymenty bêd¹ w nich przeprowadzane) s¹ wyposa¿ane 

w odpowiedni sprzêt. Bior¹c pod uwagê aspekt wentylacji i klimatyzacji pomieszczeñ laboratoryjnych, 

rozpatrujemy tylko te urz¹dzenia, które maj¹ wp³yw na ogólny bilans powietrza wyci¹ganego z laboratorium, a co 

za tym idzie: wp³yw na utrzymanie za³o¿onego podciœnienia/nadciœnienia wzglêdem innych przyleg³ych 

pomieszczeñ. Zgodnie z norm¹ PN-EN 14175 cz. 2 pkt. 3.1 wyci¹giem laboratoryjnym jest zamkniêta 

przewietrzana obudowa (dygestorium) z wymuszonym obiegiem powietrza, zgodna z wymaganiami okreœlonymi 

w ww. normie. Jednak¿e równie¿ pozosta³e odci¹gi technologiczne, takie jak: okapy, ssawki, odci¹gi miejscowe,  

ramiona odci¹gowe, wentylowane szafki na chemikalia itp. maj¹ wp³yw na ogólny bilans powietrza i musz¹ byæ 

brane pod uwagê przy wyliczaniu potrzebnych strumieni powietrza nawiewanego w celu utrzymania okreœlonych 

parametrów. Rozwi¹zanie SMAYLAB dziêki regulatorom CAV i VAV oraz odpowiedniej automatyce potrafi 

zintegrowaæ wszystkie ww. odci¹gi technologiczne w systemie oraz zdefiniowaæ potrzebne stany pracy wraz 

z przypisanymi alarmami.

Ka¿de laboratorium posiada zwykle jedno lub wiêcej dygestoriów, w których przeprowadzane s¹ okreœlone 

eksperymenty, niejednokrotnie z u¿yciem niebezpiecznych substancji i materia³ów. Sposób zabezpieczenia, 

badania i pracy systemu wyci¹gu obs³uguj¹cego dygestoria okreœla norma europejska PN-EN 14175 cz. 1-6.

Dygestoria obs³ugiwane przez uk³ady wyci¹gowe oparte o regulatory VAV pozwalaj¹ na utrzymanie sta³ej 

za³o¿onej prêdkoœci przep³ywu powietrza na oknie dygestorium, bez wzglêdu na jego stopieñ otwarcia. Prêdkoœæ 

przep³ywu powietrza na oknie dygestorium zale¿y od typu laboratorium, w jakim bêdzie znajdowaæ siê okreœlone 

dygestorium, oraz od tego, jakie niebezpieczne substancje bêd¹ w nim u¿ywane. Generalnie praktyka zawodowa 

pokazuje, i¿ w pañstwach Unii Europejskiej prêdkoœæ ta mo¿e wynosiæ w granicach 0,25-0,5 m/s, a w Ameryce 

Pó³nocnej w granicach 0,5-0,7 m/s. Du¿a prêdkoœæ przep³ywu powietrza na oknie dygestorium zwiêksza 

bezpieczeñstwo pracy operatora w laboratorium, jednak¿e mo¿e równie¿ prowadziæ do zak³óceñ w procesie 

badawczym, zwi¹zanych np. z „porywaniem” testowanych substancji. Dlatego przy projektowaniu systemów 

wyci¹gowych do dygestoriów powinno siê konsultowaæ dobierane parametry pracy z u¿ytkownikami koñcowymi.

Urz¹dzenia (korpusy VAV) i kana³y wentylacyjne obs³uguj¹ce wyci¹gi laboratoryjne zbudowane s¹ z regu³y 

z polipropylenu PPs wykazuj¹cego du¿¹ odpornoœæ chemiczn¹, zw³aszcza w temperaturze pokojowej, w której 

PPs jest prawie ca³kowicie odporny na dzia³anie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych. Jako 

zamienniki mog¹ byæ u¿yte urz¹dzenia zbudowane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, jednak¿e zale¿y to od 

tego, jakie substancje chemiczne bêd¹ u¿ywane w danym laboratorium. Ka¿dorazowo przed zastosowaniem 

urz¹dzeñ ze stali nierdzewnej nale¿a³oby przeanalizowaæ substancje, z jakimi bêdzie pracowa³ u¿ytkownik 

i dobraæ odpowiedni materia³. W przypadku zmiany charakteru badañ zastosowany materia³ mo¿e okazaæ siê 

niewystarczaj¹cy. Fakt ten sprawia, ¿e regulatory VAV wykonane z PPs s¹ najczêœciej stosowane, poniewa¿ mog¹ 

pracowaæ w stycznoœci praktycznie ze wszystkimi substancjami.
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Z³o¿onoœæ procesu projektowania ilustruje schemat nr 1, pokazuj¹cy, jak wa¿ne s¹ poszczególne etapy zwi¹zane 

z wyborem okreœlonej koncepcji systemu wentylacji do proponowanego obiektu laboratoryjnego. Firma SMAY, 

uczestnicz¹c w tym procesie, mo¿e w du¿ym stopniu pomóc we w³aœciwym doborze poszczególnych sk³adowych 

systemu SMAYLAB, zapewniaj¹c doskona³¹ funkcjonalnoœæ wybranego rozwi¹zania i bardzo czêsto wp³ywaj¹c 

na ograniczenie kosztów inwestycyjnych.
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W przypadku regulatorów VAV zalecane jest stosowanie korpusów regulatorów z pomiarem na zwê¿ce 

Venturiego, których g³ówn¹ zalet¹ – oprócz du¿ej dok³adnoœci regulacji – jest ma³a wra¿liwoœæ 

na zanieczyszczenie punktów pomiaru na zwê¿ce. Ma to du¿e znaczenie w przypadku regulatorów VAV 

obs³uguj¹cych wyci¹gi na dygestoriach, gdzie zwykle w usuwanym powietrzu mo¿e znajdowaæ siê znaczna iloœæ 

py³ów i oparów z tendencj¹ do osadzania siê na œcianach kana³ów i regulatorów. Stosuj¹c regulatory VAV z innymi 

sposobami pomiaru (np. z kryz¹, krzy¿em, listw¹ pomiarow¹, pierœcieniem), bardziej podatnymi 

na zanieczyszczenia punktów pomiarowych, nale¿y liczyæ siê ze spadkiem dok³adnoœci regulacji po pewnym 

czasie, co w konsekwencji mo¿e prowadziæ do koniecznoœci czêstszego serwisowania sprzêtu. 

Regulatory VAV mog¹ byæ wyposa¿one w dwa typy przetworników ciœnienia: dynamiczne i statyczne. 

W regulatorach RVP-R-SL oraz RVP-P-SL z szybk¹ automatyk¹ (3 s) stosowane s¹ przetworniki statyczne, 

natomiast przy si³ownikach kompaktowych stosuje siê przetworniki dynamiczne.

G³ówne zalety dynamicznych przetworników ciœnienia:

+ stosunkowo niska cena,

?+ zadowalaj¹cy stopieñ dok³adnoœci regulacji.

Wady:

–? mo¿liwoœæ zablokowania przetwornika zanieczyszczonym powietrzem.

G³ówne zalety statycznych przetworników ciœnienia:

?+ wysoka dok³adnoœæ pomiaru i regulacji,

?+ dobieralny zakres pracy przetwornika (0-100 Pa, 0-300 Pa oraz 0-600 Pa),

?+ brak przep³ywu powietrza przez przetwornik ciœnienia – niewra¿liwoœæ na zanieczyszczenia (d³u¿sza 

¿ywotnoœæ urz¹dzenia).

Wady:

–? wy¿sza cena.

–? koniecznoœæ okresowej kalibracji przetwornika

Podzia³ dygestoriów

Dygestoria mo¿emy podzieliæ równie¿ ze wzglêdu na sposób otwierania okna na:

1. najbardziej powszechne okna dygestorium z ram¹ zawieszon¹ i przesuwn¹ w p³aszczyŸnie pionowej,

2. wieloczêœciowe okna przesuwane w p³aszczyŸnie poziomej,

3. najmniej powszechne okna kombinowane (pozioma i pionowa p³aszczyzna regulacji okna).

Do konkretnej konstrukcji dygestorium nale¿y dobieraæ odpowiedni¹ automatykê steruj¹c¹ prêdkoœci¹ 

przep³ywu powietrza na oknie dygestorium.

Do najbardziej powszechnego typu dygestoriów z ram¹ okna zawieszon¹ i przesuwan¹ w p³aszczyŸnie pionowej 

system SMAYLAB oferuje rozwi¹zanie s³u¿¹ce do detekcji stopnia otwarcia okna oparte o zastosowanie 

przetwornika linkowego (SL-PL1.0). Rozwi¹zanie to zapewnia du¿¹ dok³adnoœæ detekcji stopnia otwarcia okna 

dygestorium, a co za tym idzie: gwarantuje du¿¹ dok³adnoœæ regulacji strumienia powietrza wyci¹ganego z 

dygestorium. U¿ycie przetwornika linkowego podpiêtego do przeciwwagi okna dygestorium jest najmniej 

nara¿one na zak³ócenia i b³êdy odczytu. 
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Rysunek 4. Dygestorium z potencjometrem linkowym

Do pozosta³ych typów dygestoriów z oknami przesuwanymi w p³aszczyŸnie poziomej system SMAYLAB oferuje 

rozwi¹zanie oparte na czujniku prêdkoœci przep³ywu powietrza (SL-SUV). Rozwi¹zanie to mo¿e byæ równie¿ 

stosowane we wszystkich rodzajach dygestoriów, jednak z uwagi na zwiêkszon¹ wra¿liwoœæ na ewentualne 

zak³ócenia bardzo wa¿ne jest w³aœciwe umiejscowienie czujnika prêdkoœci przep³ywu powietrza na komorze 

dygestorium, tzn. w miejscu nienara¿onym na zak³ócenia odczytu.

Rysunek 5. Dygestorium z oknem przesuwnym  poziomo i czujnikiem prêdkoœci przep³ywu
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2
Wymagania normy PN-EN 14175

Zgodnie z norm¹ PN-EN 14175 cz. 2 dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i zdolnoœci dzia³ania systemu wyci¹gu 

obs³uguj¹cego dygestoria zaprojektowany system musi spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria:

–? ska¿one powietrze o stê¿eniach niebezpiecznych lub powietrze z niebezpieczn¹ iloœci¹ substancji 

zanieczyszczaj¹cych nie powinno przedostawaæ siê z wyci¹gu laboratoryjnego do pomieszczenia;

?– ma zapewniæ skuteczne usuwanie oparów, zmniejszaj¹c podatnoœæ na tworzenie siê wybuchowej 

lub niebezpiecznej atmosfery wewn¹trz przestrzeni roboczej wyci¹gu;

?– u¿ytkownik powinien byæ zabezpieczony przed odpryskami cieczy i materia³ów sta³ych.

We wstêpie normy PN-EN 14175:2006 cz. 6 jest napisane, i¿ nabywca dokonuje wyboru wyci¹gu laboratoryjnego 

(dygestorium) zgodnie z potrzebami i wymaganiami dotycz¹cymi szczelnoœci, wydajnoœci przy wymianie 

powietrza itp., jak opisano w PN-EN 14175 czêœæ 3, „po czym nabywca mo¿e kontynuowaæ dalsze postêpowanie 

zwi¹zane z wyborem odpowiedniego systemu VAV”. Ponadto w czêœci 2 ww. normy w pkt. 8.2 dotycz¹cym 

miernika przep³ywu powietrza mo¿na znaleŸæ zapis, i¿ „przed u¿yciem wyci¹gu laboratoryjnego nale¿y 

zainstalowaæ w nim miernik przep³ywu powietrza, aby w sposób jednoznaczny kontrolowaæ przep³yw 

odci¹ganego powietrza”. Oznacza to, ¿e dopuszcza siê zakup dygestorium bez systemu regulacji prêdkoœci 

przep³ywu powietrza na oknie dygestorium i doposa¿enie go dopiero na obiekcie w uk³ad odpowiadaj¹cy 

inwestorowi. Tak wiêc nie musi to byæ integralna czêœæ dygestorium dostarczona przez jego producenta.

Zespó³ urz¹dzeñ do regulacji prêdkoœci przep³ywu powietrza na oknie dygestorium jako sk³adowa systemu 

SMAYLAB spe³nia wszystkie wymagania normy PN-EN 14175 cz. 2 i 6, zarówno w wersji dedykowanej 

do stosowania w strefach zagro¿enia wybuchem, jak i pomieszczeniach zwyk³ych. Norma ta w punkcie 8.2 mówi 

ponadto:

b) przekroczenie progów bezpieczeñstwa: panel kontrolny sygnalizuje operatorowi poprzez alarm 

dŸwiêkowy (mo¿liwoœæ wyciszenia przez operatora) oraz alarm wizualny – czerwone œwiat³o na panelu 

dygestorium – ¿e wartoœæ zadana przep³ywu nie jest osi¹galna, co stwarza zagro¿enie zbyt niskiej 

prêdkoœci przep³ywu na oknie dygestorium,

c) ostrze¿enie zbyt wysoko uniesionego okna: realizowane poprzez alarm dŸwiêkowy (mo¿liwoœæ 

wyciszenia przez operatora) oraz alarm wizualny – ¿ó³te œwiat³o na panelu dygestorium.

Ponadto panel umo¿liwia:

a) wizualizacjê aktualnego przep³ywu lub prêdkoœci przep³ywu na wyœwietlaczu LCD,

b) obs³ugê dygestoriów z automatycznie podnoszon¹ i opuszczan¹ szyb¹,

c) wybór trybu pracy: standby, auto, 3 tryby sta³owartoœciowe,

d) anulowanie sygna³ów z BMS,

e) w³¹czanie oœwietlenia w komorze roboczej dygestorium.

Rozwi¹zanie do pomieszczeñ objêtych zagro¿eniem wybuchem (wszystkie elementy sk³adowe zosta³y 

zaprojektowane zgodnie z dyrektyw¹ ATEX 94/9/WE jako urz¹dzenia grupy II kategorii 2 przeznaczone 

do stosowania w strefach zagro¿enia wybuchem 1, 2 – II2GEx d IICT5/T6) posiada nastêpuj¹ce funkcje:

–? mierzy i reguluje iloœæ odci¹ganego powietrza w zale¿noœci od otwarcia okna dygestorium, utrzymuj¹c tym 

samym za³o¿on¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza. Realizuje to na bazie sygna³u z potencjometru linkowego;

–? sygnalizuje operatorowi stany pracy odci¹gu na dygestorium:

a) stan pracy bezpieczny: panel kontrolny sygnalizuje operatorowi, ¿e wielkoœæ odci¹ganego strumienia 

powietrza jest zgodna z wymaganiami, a wiêc prêdkoœæ przep³ywu powietrza na oknie dygestorium jest 

prawid³owa; œwiat³o zielone na panelu – stan pracy prawid³owy,

b) przekroczenie progów bezpieczeñstwa: panel kontrolny sygnalizuje operatorowi poprzez alarm 

dŸwiêkowy (mo¿liwoœæ wyciszenia przez operatora) oraz alarm wizualny – czerwone œwiat³o na panelu 

dygestorium– ¿e wartoœæ zadana przep³ywu nie jest osi¹galna, co stwarza zagro¿enie zbyt niskiej 

prêdkoœci przep³ywu na oknie dygestorium,

„(…) zaleca siê, aby zosta³ przewidziany ³atwy sposób sprawdzania lub samokontroli poprawnej pracy 

miernika. Miernik przep³ywu powietrza powinien kontrolowaæ iloœæ odci¹ganego powietrza (…) 

niezbêdnego do prawid³owego przep³ywu powietrza w wyci¹gu, zgodnie z wynikami ustalonymi 

w badaniu typu. Miernik powinien byæ wyposa¿ony w sygnalizacjê akustyczn¹ i optyczn¹ ostrzegaj¹c¹ 

obs³uguj¹cego o nieprawid³owym dzia³aniu wyci¹gu laboratoryjnego. Dopuszcza siê œciszenie 

sygna³u akustycznego po zaalarmowaniu”. 

Zgodnie z powy¿szym rozwi¹zanie do pomieszczeñ nieobjêtych zagro¿eniem wybuchem posiada 

nastêpuj¹ce funkcje:

–? mierzy i reguluje iloœæ odci¹ganego powietrza w zale¿noœci od otwarcia okna dygestorium,   

utrzymuj¹c tym samym za³o¿on¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza. Realizuje to na bazie sygna³u 

z potencjometru linkowego SL-PL1.0 (zestaw RVP-R-SL-250-DL) lub czujnika prêdkoœci 

przep³ywu SL-SUV (zestaw RVP-R-SL-250-DP);

– ? operatorowi stany pracy odci¹gu na dygestorium:

a) stan pracy bezpieczny: panel kontrolny sygnalizuje operatorowi, ¿e wielkoœæ odci¹ganego 

strumienia powietrza jest zgodna z wymaganiami, a wiêc prêdkoœæ przep³ywu powietrza na oknie 

dygestorium jest prawid³owa; œwiat³o zielone na panelu – stan pracy prawid³owy,
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c) ostrze¿enie zbyt wysoko uniesionego okna: realizowane poprzez alarm dŸwiêkowy 

(mo¿liwoœæ wyciszenia przez operatora) oraz alarm wizualny – czerwone 

œwiat³o na panelu dygestorium.

Oba rozwi¹zania nadaj¹ siê do wszystkich rodzajów wyci¹gów laboratoryjnych, dziêki 

czemu mo¿na je instalowaæ na wyci¹gach nowych, jak równie¿ doposa¿yæ w nie wyci¹gi ju¿ 

istniej¹ce. Rozwi¹zanie do stref zagro¿enia wybuchem mo¿e byæ stosowane jedynie 

do dygestoriów z oknami otwieranymi w p³aszczyŸnie pionowej, natomiast rozwi¹zanie 

standardowe zarówno do dygestoriów z oknami otwieranymi w p³aszczyŸnie pionowej, 

jak i poziomej.
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2
Wymagania normy PN-EN 14175

Zgodnie z norm¹ PN-EN 14175 cz. 2 dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i zdolnoœci dzia³ania systemu wyci¹gu 

obs³uguj¹cego dygestoria zaprojektowany system musi spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria:

–? ska¿one powietrze o stê¿eniach niebezpiecznych lub powietrze z niebezpieczn¹ iloœci¹ substancji 

zanieczyszczaj¹cych nie powinno przedostawaæ siê z wyci¹gu laboratoryjnego do pomieszczenia;

?– ma zapewniæ skuteczne usuwanie oparów, zmniejszaj¹c podatnoœæ na tworzenie siê wybuchowej 

lub niebezpiecznej atmosfery wewn¹trz przestrzeni roboczej wyci¹gu;

?– u¿ytkownik powinien byæ zabezpieczony przed odpryskami cieczy i materia³ów sta³ych.

We wstêpie normy PN-EN 14175:2006 cz. 6 jest napisane, i¿ nabywca dokonuje wyboru wyci¹gu laboratoryjnego 

(dygestorium) zgodnie z potrzebami i wymaganiami dotycz¹cymi szczelnoœci, wydajnoœci przy wymianie 

powietrza itp., jak opisano w PN-EN 14175 czêœæ 3, „po czym nabywca mo¿e kontynuowaæ dalsze postêpowanie 

zwi¹zane z wyborem odpowiedniego systemu VAV”. Ponadto w czêœci 2 ww. normy w pkt. 8.2 dotycz¹cym 

miernika przep³ywu powietrza mo¿na znaleŸæ zapis, i¿ „przed u¿yciem wyci¹gu laboratoryjnego nale¿y 

zainstalowaæ w nim miernik przep³ywu powietrza, aby w sposób jednoznaczny kontrolowaæ przep³yw 

odci¹ganego powietrza”. Oznacza to, ¿e dopuszcza siê zakup dygestorium bez systemu regulacji prêdkoœci 

przep³ywu powietrza na oknie dygestorium i doposa¿enie go dopiero na obiekcie w uk³ad odpowiadaj¹cy 

inwestorowi. Tak wiêc nie musi to byæ integralna czêœæ dygestorium dostarczona przez jego producenta.

Zespó³ urz¹dzeñ do regulacji prêdkoœci przep³ywu powietrza na oknie dygestorium jako sk³adowa systemu 

SMAYLAB spe³nia wszystkie wymagania normy PN-EN 14175 cz. 2 i 6, zarówno w wersji dedykowanej 

do stosowania w strefach zagro¿enia wybuchem, jak i pomieszczeniach zwyk³ych. Norma ta w punkcie 8.2 mówi 

ponadto:

b) przekroczenie progów bezpieczeñstwa: panel kontrolny sygnalizuje operatorowi poprzez alarm 

dŸwiêkowy (mo¿liwoœæ wyciszenia przez operatora) oraz alarm wizualny – czerwone œwiat³o na panelu 

dygestorium – ¿e wartoœæ zadana przep³ywu nie jest osi¹galna, co stwarza zagro¿enie zbyt niskiej 

prêdkoœci przep³ywu na oknie dygestorium,

c) ostrze¿enie zbyt wysoko uniesionego okna: realizowane poprzez alarm dŸwiêkowy (mo¿liwoœæ 

wyciszenia przez operatora) oraz alarm wizualny – ¿ó³te œwiat³o na panelu dygestorium.

Ponadto panel umo¿liwia:

a) wizualizacjê aktualnego przep³ywu lub prêdkoœci przep³ywu na wyœwietlaczu LCD,

b) obs³ugê dygestoriów z automatycznie podnoszon¹ i opuszczan¹ szyb¹,

c) wybór trybu pracy: standby, auto, 3 tryby sta³owartoœciowe,

d) anulowanie sygna³ów z BMS,

e) w³¹czanie oœwietlenia w komorze roboczej dygestorium.

Rozwi¹zanie do pomieszczeñ objêtych zagro¿eniem wybuchem (wszystkie elementy sk³adowe zosta³y 

zaprojektowane zgodnie z dyrektyw¹ ATEX 94/9/WE jako urz¹dzenia grupy II kategorii 2 przeznaczone 

do stosowania w strefach zagro¿enia wybuchem 1, 2 – II2GEx d IICT5/T6) posiada nastêpuj¹ce funkcje:

–? mierzy i reguluje iloœæ odci¹ganego powietrza w zale¿noœci od otwarcia okna dygestorium, utrzymuj¹c tym 

samym za³o¿on¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza. Realizuje to na bazie sygna³u z potencjometru linkowego;

–? sygnalizuje operatorowi stany pracy odci¹gu na dygestorium:

a) stan pracy bezpieczny: panel kontrolny sygnalizuje operatorowi, ¿e wielkoœæ odci¹ganego strumienia 

powietrza jest zgodna z wymaganiami, a wiêc prêdkoœæ przep³ywu powietrza na oknie dygestorium jest 

prawid³owa; œwiat³o zielone na panelu – stan pracy prawid³owy,

b) przekroczenie progów bezpieczeñstwa: panel kontrolny sygnalizuje operatorowi poprzez alarm 

dŸwiêkowy (mo¿liwoœæ wyciszenia przez operatora) oraz alarm wizualny – czerwone œwiat³o na panelu 

dygestorium– ¿e wartoœæ zadana przep³ywu nie jest osi¹galna, co stwarza zagro¿enie zbyt niskiej 

prêdkoœci przep³ywu na oknie dygestorium,

„(…) zaleca siê, aby zosta³ przewidziany ³atwy sposób sprawdzania lub samokontroli poprawnej pracy 

miernika. Miernik przep³ywu powietrza powinien kontrolowaæ iloœæ odci¹ganego powietrza (…) 

niezbêdnego do prawid³owego przep³ywu powietrza w wyci¹gu, zgodnie z wynikami ustalonymi 

w badaniu typu. Miernik powinien byæ wyposa¿ony w sygnalizacjê akustyczn¹ i optyczn¹ ostrzegaj¹c¹ 

obs³uguj¹cego o nieprawid³owym dzia³aniu wyci¹gu laboratoryjnego. Dopuszcza siê œciszenie 

sygna³u akustycznego po zaalarmowaniu”. 

Zgodnie z powy¿szym rozwi¹zanie do pomieszczeñ nieobjêtych zagro¿eniem wybuchem posiada 

nastêpuj¹ce funkcje:

–? mierzy i reguluje iloœæ odci¹ganego powietrza w zale¿noœci od otwarcia okna dygestorium,   

utrzymuj¹c tym samym za³o¿on¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza. Realizuje to na bazie sygna³u 

z potencjometru linkowego SL-PL1.0 (zestaw RVP-R-SL-250-DL) lub czujnika prêdkoœci 

przep³ywu SL-SUV (zestaw RVP-R-SL-250-DP);

– ? operatorowi stany pracy odci¹gu na dygestorium:

a) stan pracy bezpieczny: panel kontrolny sygnalizuje operatorowi, ¿e wielkoœæ odci¹ganego 

strumienia powietrza jest zgodna z wymaganiami, a wiêc prêdkoœæ przep³ywu powietrza na oknie 

dygestorium jest prawid³owa; œwiat³o zielone na panelu – stan pracy prawid³owy,
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c) ostrze¿enie zbyt wysoko uniesionego okna: realizowane poprzez alarm dŸwiêkowy 

(mo¿liwoœæ wyciszenia przez operatora) oraz alarm wizualny – czerwone 

œwiat³o na panelu dygestorium.

Oba rozwi¹zania nadaj¹ siê do wszystkich rodzajów wyci¹gów laboratoryjnych, dziêki 

czemu mo¿na je instalowaæ na wyci¹gach nowych, jak równie¿ doposa¿yæ w nie wyci¹gi ju¿ 

istniej¹ce. Rozwi¹zanie do stref zagro¿enia wybuchem mo¿e byæ stosowane jedynie 

do dygestoriów z oknami otwieranymi w p³aszczyŸnie pionowej, natomiast rozwi¹zanie 

standardowe zarówno do dygestoriów z oknami otwieranymi w p³aszczyŸnie pionowej, 

jak i poziomej.
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BEZPIECZEÑSTWO W LABORATORIACH CHEMICZNYCH3
Z uwagi na specyfikê procesu badawczego (produkcyjnego) w œrodowisku laboratoryjnym istnieje zagro¿enie dla 

zdrowia i ¿ycia ludzkiego w postaci uwolnienia do pomieszczenia gazów chemicznych, oparów, py³ów i czynników 

biologicznych, które mog¹ spowodowaæ zatrucie lub po¿ar (substancji ³atwopalnych). W laboratoriach 

niebezpieczne substancje s¹ stale usuwane za pomoc¹ odpowiednich urz¹dzeñ laboratoryjnych, takich jak: 

dygestoria, odci¹gi miejscowe, okapy, ssawki itd. (wentylacja technologiczna). Wentylacja ogólna dzia³aj¹ca 

24 godziny na dobê usuwa ca³kowicie (bez mo¿liwoœci recyrkulacji) zu¿yte powietrze, w sk³ad którego mog¹ 

wchodziæ ww. zanieczyszczenia. W celu zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeñ na zewn¹trz 

laboratoriów pomieszczenia takie s¹ stale utrzymywane w podciœnieniu w stosunku do pomieszczeñ przyleg³ych. 

W przypadku wyst¹pienia wycieku niebezpiecznej substancji pomieszczenie laboratoryjne powinno zostaæ 

odizolowane i bezpiecznie przewentylowane do poziomu zapewniaj¹cego kontynuacjê standardowej pracy 

laboratorium.

Z uwagi na zmienn¹ liczbê strumieni powietrza na wyci¹gach technologicznych i wyci¹gu instalacji ogólnej, 

a tak¿e dla zapewnienia wymaganej iloœci powietrza nawiewanego instalacje wentylacyjne do pomieszczeñ 

laboratoryjnych obs³ugiwane s¹ z regu³y przez systemy cechuj¹ce siê du¿ym stopniem skomplikowania.

Przy obs³udze stref zagro¿onych wybuchem istotne jest stosowanie urz¹dzeñ wentylacyjnych typu regulatory 

CAV, VAV, dygestoria, odci¹gi miejscowe itd. certyfikowanych dla tego typu stref. W przypadku wentylacji bytowej 

mo¿na bez problemu stosowaæ regulatory przeciwwybuchowe ze stali ocynkowanej lub – je¿eli mog¹ w powietrzu 

wystêpowaæ opary gazów agresywnych chemicznie – ze stali nierdzewnej. Natomiast w przypadku odci¹gów 

technologicznych, a szczególnie wyci¹gów laboratoryjnych (dygestoria) zmiennoœæ prowadzonych pod tymi 

odci¹gami procesów badawczych wymusza stosowanie korpusów wykonanych z PPs. Stosowanie regulatorów 

ze stali nierdzewnej w takich przypadkach wymaga przewidzenia prowadzonych badañ w celu precyzyjnego 

okreœlenia rodzaju materia³u i jego odpornoœci na stê¿enia substancji, z którymi mo¿e mieæ on stycznoœæ. 

Niejednokrotnie okazuje siê to trudno wykonalne, gdy ma siê na uwadze wieloletni okres u¿ytkowania, 

jak i zmiennoœæ prowadzonych badañ. Specjalnie do takich celów zosta³ stworzony regulator RVP-R-SL-EX 

dedykowany do odci¹gów laboratoryjnych, wykonany z polipropylenu elektroprzewodz¹cego, ³¹cz¹cy w sobie 

cechy zwi¹zane z odpornoœci¹ na zwi¹zki agresywne chemicznie oraz w³aœciwoœci przewodnoœci elektrycznej 

pozwalaj¹ce na stosowanie go do stref zagro¿enia wybuchem. Regulator ten zosta³ zaprojektowany zgodnie 

z dyrektyw¹ ATEX 94/9/WE jako urz¹dzenie grupy II kategorii 2 przeznaczone do stosowania w strefach 

zagro¿enia wybuchem 1, 2 oraz 21 i 22, II2G Ex d IIC T5/T6

Rysunek 8. Regulator RVP-R-SL-EX

Tabela 1. Klasyfikacja i oznaczenia stref zagro¿enia wybuchem

Tabela 2. Klasyfikacja obszarów ze wzglêdu na gazy, opary, mg³y

Tabela nr 3 przedstawia listê zwi¹zków chemicznych czêsto u¿ywanych w procesach laboratoryjnych. 

Informacje umieszczone w tabeli przedstawiaj¹ zakresy:

–? zagro¿enia dla zdrowia – od s³abego zagro¿enia (1) do skrajnego zagro¿enia dla zdrowia (4),

–? zagro¿enia po¿arowego – od niepalnych (0) do du¿ego zagro¿enia po¿arowego (4).

Klasyfikacja i etykietowanie stref zagro¿enia wybuchem

Œrodek 
³atwopalny

gazy, 
pary, 
mg³y

py³y

zawsze lub 

tymczasowo

sporadycznie

bardzo rzadko

Prawdopodobieñstwo 
wystapienia wybuchu

Klasyfikacja obszarów 
zagro¿enia wybuchem

Klasyfikacja produktów

Grupa 
produktu

Kategoria 
produktu

Strefa 0 

Strefa 1

Strefa 2

zawsze lub 

tymczasowo

sporadycznie

bardzo rzadko

Strefa 20 

Strefa 21

Strefa 22

II

II
II

II

II
II

1G

2G
3G

1G

2G

3G

Przyk³ad oznaczenia:

II2G Ex d IIC T5/T6.

Uwaga! S¹ to jedynie przyk³adowe œrodki ³atwopalne – lista nie jest kompletna.

Grupa 
wybucho-

woœci

Klasa 
temperaturowa
 wskazuje max.
 dopuszczaln¹
 temperaturê 
ods³oniêtej 

powierzchni, z jak¹ 
mo¿e mieæ stycznoœæ 

substancja ³atwopalna

Przyk³ad w zale¿noœci  od grupy wybuchowoœci  i klasy temperaturowej

Amoniak
Metan
Etan
Propan

Gaz miejski
Akryl
Nitryl

Wodór

Etanol
Cykloheksen
n-Butan

Etylen

Acetylen

Benzyna
Diesel
Olej

Carbonhydrogen Ethylether

Acetaldehyd

Dwusiarczek
wêgla

T1 < 450°C

IIA IIB IIC

T1 < 300°C

T1 < 200°C

T1 < 135°C

T1 < 100°C

T1 < 85°C
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BEZPIECZEÑSTWO W LABORATORIACH CHEMICZNYCH3
Z uwagi na specyfikê procesu badawczego (produkcyjnego) w œrodowisku laboratoryjnym istnieje zagro¿enie dla 

zdrowia i ¿ycia ludzkiego w postaci uwolnienia do pomieszczenia gazów chemicznych, oparów, py³ów i czynników 

biologicznych, które mog¹ spowodowaæ zatrucie lub po¿ar (substancji ³atwopalnych). W laboratoriach 

niebezpieczne substancje s¹ stale usuwane za pomoc¹ odpowiednich urz¹dzeñ laboratoryjnych, takich jak: 

dygestoria, odci¹gi miejscowe, okapy, ssawki itd. (wentylacja technologiczna). Wentylacja ogólna dzia³aj¹ca 

24 godziny na dobê usuwa ca³kowicie (bez mo¿liwoœci recyrkulacji) zu¿yte powietrze, w sk³ad którego mog¹ 

wchodziæ ww. zanieczyszczenia. W celu zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeñ na zewn¹trz 

laboratoriów pomieszczenia takie s¹ stale utrzymywane w podciœnieniu w stosunku do pomieszczeñ przyleg³ych. 

W przypadku wyst¹pienia wycieku niebezpiecznej substancji pomieszczenie laboratoryjne powinno zostaæ 

odizolowane i bezpiecznie przewentylowane do poziomu zapewniaj¹cego kontynuacjê standardowej pracy 

laboratorium.

Z uwagi na zmienn¹ liczbê strumieni powietrza na wyci¹gach technologicznych i wyci¹gu instalacji ogólnej, 
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mo¿na bez problemu stosowaæ regulatory przeciwwybuchowe ze stali ocynkowanej lub – je¿eli mog¹ w powietrzu 

wystêpowaæ opary gazów agresywnych chemicznie – ze stali nierdzewnej. Natomiast w przypadku odci¹gów 
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Rysunek 8. Regulator RVP-R-SL-EX

Tabela 1. Klasyfikacja i oznaczenia stref zagro¿enia wybuchem

Tabela 2. Klasyfikacja obszarów ze wzglêdu na gazy, opary, mg³y

Tabela nr 3 przedstawia listê zwi¹zków chemicznych czêsto u¿ywanych w procesach laboratoryjnych. 

Informacje umieszczone w tabeli przedstawiaj¹ zakresy:

–? zagro¿enia dla zdrowia – od s³abego zagro¿enia (1) do skrajnego zagro¿enia dla zdrowia (4),

–? zagro¿enia po¿arowego – od niepalnych (0) do du¿ego zagro¿enia po¿arowego (4).

Klasyfikacja i etykietowanie stref zagro¿enia wybuchem

Œrodek 
³atwopalny

gazy, 
pary, 
mg³y

py³y

zawsze lub 

tymczasowo

sporadycznie

bardzo rzadko

Prawdopodobieñstwo 
wystapienia wybuchu

Klasyfikacja obszarów 
zagro¿enia wybuchem

Klasyfikacja produktów

Grupa 
produktu

Kategoria 
produktu

Strefa 0 

Strefa 1

Strefa 2

zawsze lub 

tymczasowo

sporadycznie

bardzo rzadko

Strefa 20 

Strefa 21

Strefa 22

II

II
II

II

II
II

1G

2G
3G

1G

2G

3G

Przyk³ad oznaczenia:

II2G Ex d IIC T5/T6.

Uwaga! S¹ to jedynie przyk³adowe œrodki ³atwopalne – lista nie jest kompletna.

Grupa 
wybucho-

woœci

Klasa 
temperaturowa
 wskazuje max.
 dopuszczaln¹
 temperaturê 
ods³oniêtej 

powierzchni, z jak¹ 
mo¿e mieæ stycznoœæ 

substancja ³atwopalna

Przyk³ad w zale¿noœci  od grupy wybuchowoœci  i klasy temperaturowej

Amoniak
Metan
Etan
Propan

Gaz miejski
Akryl
Nitryl

Wodór

Etanol
Cykloheksen
n-Butan

Etylen

Acetylen

Benzyna
Diesel
Olej

Carbonhydrogen Ethylether

Acetaldehyd

Dwusiarczek
wêgla

T1 < 450°C

IIA IIB IIC

T1 < 300°C

T1 < 200°C

T1 < 135°C

T1 < 100°C

T1 < 85°C
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Przewidywane maksymalne stê¿enie œrodków chemicznych w pomieszczeniu laboratoryjnym ma wp³yw 

na oszacowanie minimalnych iloœci wymian powietrza (przyk³ady obliczeñ mo¿na znaleŸæ na koñcu poradnika 

w rozdziale: „Przyk³adowe obliczenia i wzory”), jak równie¿ wp³ywa na okreœlenie strumienia powietrza 

usuwanego w celu obni¿enia zagro¿enia wybuchem/po¿arem w wyci¹gach systemów laboratoryjnych. Analizy 

wycieku substancji chemicznych do laboratorium wykaza³y, ¿e iloœæ minimum szeœciu wymian na godzinê jest 

w stanie znacznie zredukowaæ zagro¿enie wybuchem.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ zwiêkszone miejscowe stê¿enia mog¹ znacznie odbiegaæ od za³o¿eñ, co spowodowane jest 

bliskoœci¹ Ÿród³a wycieku, dlatego nawet za³o¿ona du¿a liczba wymian powietrza na godzinê nie jest w stanie 

uchroniæ pracowników przed ewentualnym zagro¿eniem. Istotny jest tutaj sprawny system wykrywania 

wycieków toksycznych substancji oraz dobrze zaprojektowane systemy odci¹gów technologicznych, które 

z za³o¿enia maj¹ usuwaæ szkodliwe czy niebezpieczne substancje u Ÿród³a.

Powy¿sze omówienie dotyczy badawczych oraz dydaktycznych pomieszczeñ laboratoryjnych i nie obejmuje 

laboratoriów zwi¹zanych z procesami produkcyjnymi cechuj¹cymi siê odrêbnymi, indywidualnymi zagro¿eniami 

powstaj¹cymi w procesach technologicznych.

Pomieszczenia czyste klasyfikowane s¹ wg maksymalnej dopuszczalnej liczby zanieczyszczeñ, takich jak np.: 

py³, kurz, bakterie, opary chemiczne, itd. Stê¿enie zanieczyszczeñ jest monitorowane w sposób ci¹g³y 

i do zapewnienia w³aœciwej wentylacji takich pomieszczeñ stosuje siê odpowiednie systemy wentylacyjne, 

pocz¹wszy od central nawiewnych, a skoñczywszy na samych nawiewnikach koñcowych. Ponadto, aby uzyskaæ 

wymagane parametry czystoœci powietrza, pomieszczenia czyste znajduj¹ siê w nadciœnieniu w stosunku do 

pomieszczeñ przyleg³ych w celu utrzymania odpowiedniej sterylnoœci. System regulowania i monitorowania 

strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego musi zostaæ zaprojektowany i skonfigurowany indywidualnie 

do ka¿dego projektu. Pomieszczenia czyste znajduj¹ zastosowanie w przemyœle farmaceutycznym, wysokich 

technologii, a tak¿e w s³u¿bie zdrowia (np. sale operacyjne).

ISO 14644-1 podaje metodê klasyfikacji pomieszczeñ czystych i sposób obliczania:

gdzie:

Cn – maksymalne stê¿enie zanieczyszczeñ w jednym metrze szeœciennym powietrza dla wielkoœci 

cz¹steczek równych lub wiêkszych w odniesieniu do podanej klasy zanieczyszczenia;

N  – klasa ISO. Liczba nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 9;

D – wielkoœæ cz¹steczek [µm];

0.1 – sta³a równania.

Tabela 4. Klasyfikacja pomieszczeñ czystych wg ISO-14644-1

Tabela 3. Lista zwi¹zków chemicznych czêsto u¿ywanych w procesach laboratoryjnych

Substancja Zagro¿enie 
dla zdrowia

£atwopalnoœæ
Dopuszczalny 

limit nara¿enia ppm

1.   Kwas octowy 2 2 15

2.   Aceton 2 3 1000

3.   Anilina 3 2 5

4.   Benzen 3 3 5

5.   Butanol 2 3 50

6.   Chlorobenzen 3 3 75

7.   Dekan 3 2 10

8.   Etanol 2 3 1000

9.   Eter etylowy 2 4 400

10. Formalina 4 4 2

11. Heptan 2 3 500

12. Heksan 1 3 500

13. Metanol 1 3 250

14. Pentan 2 4 1000

15. Propanol 2 2 250

16. Tlenek propylenu 3 4 100

17. Pirydyna 3 3 5

18. Tetrahydrofuran 2 3 250

19. Toluen 2 3 150

20. Ksylen 2 3 100

21. Kwas azotowy V 4 0 4 Klasa
0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.4 µm 1 µm 5 µm

Max. liczba cz¹stek na metr szeœcienny powietrza 
(wielkoœæ cz¹steczek ≥ przedstawionym rozmiarom cz¹steczek)

ISO Klasa 1

ISO Klasa 2

ISO Klasa 3

ISO Klasa 4

ISO Klasa 5

ISO Klasa 6

ISO Klasa 7

ISO Klasa 8

ISO Klasa 9

10

100

1000

10000

100000

1000000

2

24

237

2370

23700

237000

 

10

102

1020

10200

102000

 

4

35

352

3520

35200

352000

3520000

35200000

 

8

83

832

8320

83200

832000

8320000

 

29

293

2930

29300

293000

NCn = 10 . 0.1

D

2.08
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POMIESZCZENIA CZYSTE4 POMIESZCZENIA CZYSTE4
Norma ISO 14644-1 zosta³a zaakceptowana przez Uniê Europejsk¹ w 1999 roku, zastêpuj¹c wczeœniejsze 

dyrektywy Unii Europejskiej (tabela 5), a w 2001 roku Stany Zjednoczone zaakceptowa³y równie¿ standard ISO 

14644-1, zastêpuj¹c nim w³asn¹ normê Federaln¹ 209 (tabela 6).

Tabela 5. Klasyfikacja pomieszczeñ czystych wg Dyrektyw Komisji Europejskiej 91/356/EEC ze zmianami w 2003/94/EC i 91/412/EEC.

Tabela 6. Amerykañska klasyfikacja pomieszczeñ czystych wg Normy Federalnej 209

Standard ISO 14644 obejmuje ca³oœciowo 8 czêœci, które w sposób kompleksowy okreœlaj¹ zagadnienie 

pomieszczeñ czystych zwi¹zane z pomiarami i testowaniem oraz u¿ytkowaniem tych pomieszczeñ, 

raportowaniem itd.

W przemyœle farmaceutycznym wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych podlega specjalnym 

wymaganiom, maj¹cym na celu zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczeñ mikrobiologicznych oraz 

zanieczyszczeñ cz¹stkami sta³ymi. W szczegó³owy sposób regu³y Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) reguluje 

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr. 135 poz. 1114).

Wytwarzanie produktów sterylnych powinno odbywaæ siê w pomieszczeniach czystych, do których pracowników 

i wyposa¿enie oraz materia³y wprowadza siê przez œluzy powietrzne. Pomieszczenia czyste powinny byæ 

utrzymane w odpowiednich standardach czystoœci. Powietrze wentylacyjne powinno byæ dostarczane przez filtry 

o odpowiedniej skutecznoœci (patrz tabela 7). Pomieszczenia czyste, w których s¹ wytwarzane produkty sterylne, 

klasyfikuje siê w zale¿noœci od wymaganej charakterystyki œrodowiska (patrz tabela 4). W celu spe³nienia przez 

pomieszczenia wymagañ dotycz¹cych odpowiedniej klasy czystoœci powietrza nale¿y zaprojektowaæ je przez 

okreœlenie poziomów czystoœci powietrza "w dzia³aniu" (zajêtoœci) i "w spoczynku" (niezajêtoœci). Jako stan 

"w spoczynku" nale¿y rozumieæ sytuacjê, gdy s¹ zainstalowane wszystkie urz¹dzenia produkcyjne i znajduj¹ siê 

one w stanie gotowoœci do podjêcia pracy, ale nieobecny jest personel obs³uguj¹cy urz¹dzenia. Jako stan 

"w dzia³aniu" nale¿y rozumieæ sytuacjê, gdy wszystkie urz¹dzenia funkcjonuj¹ w okreœlonym trybie pracy 

z okreœlon¹ liczb¹ pracowników. Stany "w dzia³aniu" i "w spoczynku" powinny byæ okreœlone w odniesieniu 

do ka¿dego czystego pomieszczenia lub mog¹ byæ okreœlone w odniesieniu do kilku czystych pomieszczeñ 

³¹cznie. Rury i kana³y wentylacyjne powinno siê instalowaæ w taki sposób, aby nie by³o miejsc trudno dostêpnych 

i powierzchni, które nie³atwo wyczyœciæ. Filtrowane powietrze powinno byæ dostarczane w iloœci gwarantuj¹cej 

utrzymywanie nadciœnienia i przep³ywu powietrza w kierunku do otaczaj¹cych pomieszczeñ o ni¿szej klasie 

czystoœci, w ka¿dych warunkach operacyjnych. Powinna byæ zapewniona skuteczna wymiana powietrza 

w czystym obszarze. Zalecana ró¿nica ciœnieñ pomiêdzy s¹siaduj¹cymi pomieszczeniami o ró¿nych klasach 

czystoœci powietrza powinna wynosiæ 10-15 Pa.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na ochronê stref najwiêkszego ryzyka, tj. œrodowiska otaczaj¹cego otwarty 

produkt i czyste komponenty, które maj¹ kontakt z produktem. Ró¿ne zalecenia dotycz¹ce dostarczanego 

powietrza i ró¿nic ciœnieñ mog¹ wymagaæ modyfikacji ze wzglêdu na zapobieganie rozprzestrzenianiu siê 

niektórych materia³ów, np. wysoce toksycznych, radioaktywnych lub ¿ywych kultur wirusowych i bakteryjnych. 

Dekontaminacja pomieszczeñ i powietrza opuszczaj¹cego pomieszczenia czyste mo¿e byæ konieczna 

w przypadku operacji stwarzaj¹cych zagro¿enie dla œrodowiska. W dobrze zaprojektowanej wentylacji powinien 

istnieæ system ostrzegawczy, wskazuj¹cy uszkodzenie instalacji wentylacyjnej dostarczaj¹cej powietrze. 

Przy ka¿dym pomieszczeniu powinny znajdowaæ siê wskaŸniki ró¿nicy ciœnieñ pomiêdzy pomieszczeniami, tam, 

gdzie ró¿nice ciœnieñ s¹ istotne. Wartoœci ró¿nicy ciœnieñ powinny byæ regularnie rejestrowane 

lub dokumentowane w inny sposób.

Tabela 7. Skutecznoœæ filtracji filtrów HEPA i ULPA wg norm PN-EN 1822 oraz PN-EN 779:2005

Max. licza cz¹stek na metr szeœcienny powietrza

W czasie niezajêtoœci pomieszczenia
(brak produkcji)

W czasie zajêtoœci pomieszczenia
(produkcja)

Stopieñ

A

B

C

D

≥ 0,5 mµ ≥ 5,0 µm

3 500

3 500

350 000

3 500 000

0

0

2 000

20 000

≥ 0,5 mµ ≥ 5,0 mµ

3 500

350 000

3 500 000

0

2 000

20 000

niezdefiniowane                                .

3Liczba cz¹stek na 0,02832 m

Klasa

1

10

100

1 000

10 000

100 000

35

350

7,5

75

750

3

30

300

1

10

100

1 000

10 000

100 000

 

 

 

7

70

700

≥ 0,1 mµ ≥ 0,2 mµ ≥ 0,3 mµ ≥ 0,5 mµ ≥ 5,0 mµ

Œrednia ca³kowita
skutecznoœæ filtracji (%)

Grupa 
filtra

HEPA (1)

ULPA (2)

H10

H11

H12

H13

H14

U15

U16

U17

Skutecznoœæ liczbowa
okreœlana dla wymiaru

najbardziej przenikaj¹cych 
cz¹stek.

EN 1822-5:1998
PN EN 1822-5

Klasa
filtra

Skutecznoœæ
filtracji (%)

Ca³kowita miejscowa
skutecznoœæ 

EN 1822-1:1998
PN EN 1822-1

EN 779:1993, PN EN 779
Pocz¹tkowa skutecznoœæ

okreœlona testem py³u
atmosferycznego

85

95

99,5

99,95

99,995

99,9995

99,99995

99,999995

-

-

97,5

99,75

99,975

99,9975

99,99975

99,999975

(1) Skutecznoœæ okreœlona dla cz¹stek 0,3 µm
(2) Skutecznoœæ okreœlona dla cz¹stek 0,12 µm
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14644-1, zastêpuj¹c nim w³asn¹ normê Federaln¹ 209 (tabela 6).

Tabela 5. Klasyfikacja pomieszczeñ czystych wg Dyrektyw Komisji Europejskiej 91/356/EEC ze zmianami w 2003/94/EC i 91/412/EEC.

Tabela 6. Amerykañska klasyfikacja pomieszczeñ czystych wg Normy Federalnej 209

Standard ISO 14644 obejmuje ca³oœciowo 8 czêœci, które w sposób kompleksowy okreœlaj¹ zagadnienie 

pomieszczeñ czystych zwi¹zane z pomiarami i testowaniem oraz u¿ytkowaniem tych pomieszczeñ, 

raportowaniem itd.

W przemyœle farmaceutycznym wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych podlega specjalnym 

wymaganiom, maj¹cym na celu zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczeñ mikrobiologicznych oraz 

zanieczyszczeñ cz¹stkami sta³ymi. W szczegó³owy sposób regu³y Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) reguluje 

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr. 135 poz. 1114).

Wytwarzanie produktów sterylnych powinno odbywaæ siê w pomieszczeniach czystych, do których pracowników 

i wyposa¿enie oraz materia³y wprowadza siê przez œluzy powietrzne. Pomieszczenia czyste powinny byæ 

utrzymane w odpowiednich standardach czystoœci. Powietrze wentylacyjne powinno byæ dostarczane przez filtry 

o odpowiedniej skutecznoœci (patrz tabela 7). Pomieszczenia czyste, w których s¹ wytwarzane produkty sterylne, 

klasyfikuje siê w zale¿noœci od wymaganej charakterystyki œrodowiska (patrz tabela 4). W celu spe³nienia przez 

pomieszczenia wymagañ dotycz¹cych odpowiedniej klasy czystoœci powietrza nale¿y zaprojektowaæ je przez 

okreœlenie poziomów czystoœci powietrza "w dzia³aniu" (zajêtoœci) i "w spoczynku" (niezajêtoœci). Jako stan 

"w spoczynku" nale¿y rozumieæ sytuacjê, gdy s¹ zainstalowane wszystkie urz¹dzenia produkcyjne i znajduj¹ siê 

one w stanie gotowoœci do podjêcia pracy, ale nieobecny jest personel obs³uguj¹cy urz¹dzenia. Jako stan 

"w dzia³aniu" nale¿y rozumieæ sytuacjê, gdy wszystkie urz¹dzenia funkcjonuj¹ w okreœlonym trybie pracy 

z okreœlon¹ liczb¹ pracowników. Stany "w dzia³aniu" i "w spoczynku" powinny byæ okreœlone w odniesieniu 

do ka¿dego czystego pomieszczenia lub mog¹ byæ okreœlone w odniesieniu do kilku czystych pomieszczeñ 

³¹cznie. Rury i kana³y wentylacyjne powinno siê instalowaæ w taki sposób, aby nie by³o miejsc trudno dostêpnych 

i powierzchni, które nie³atwo wyczyœciæ. Filtrowane powietrze powinno byæ dostarczane w iloœci gwarantuj¹cej 

utrzymywanie nadciœnienia i przep³ywu powietrza w kierunku do otaczaj¹cych pomieszczeñ o ni¿szej klasie 

czystoœci, w ka¿dych warunkach operacyjnych. Powinna byæ zapewniona skuteczna wymiana powietrza 

w czystym obszarze. Zalecana ró¿nica ciœnieñ pomiêdzy s¹siaduj¹cymi pomieszczeniami o ró¿nych klasach 

czystoœci powietrza powinna wynosiæ 10-15 Pa.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na ochronê stref najwiêkszego ryzyka, tj. œrodowiska otaczaj¹cego otwarty 

produkt i czyste komponenty, które maj¹ kontakt z produktem. Ró¿ne zalecenia dotycz¹ce dostarczanego 

powietrza i ró¿nic ciœnieñ mog¹ wymagaæ modyfikacji ze wzglêdu na zapobieganie rozprzestrzenianiu siê 

niektórych materia³ów, np. wysoce toksycznych, radioaktywnych lub ¿ywych kultur wirusowych i bakteryjnych. 

Dekontaminacja pomieszczeñ i powietrza opuszczaj¹cego pomieszczenia czyste mo¿e byæ konieczna 

w przypadku operacji stwarzaj¹cych zagro¿enie dla œrodowiska. W dobrze zaprojektowanej wentylacji powinien 
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Przy ka¿dym pomieszczeniu powinny znajdowaæ siê wskaŸniki ró¿nicy ciœnieñ pomiêdzy pomieszczeniami, tam, 

gdzie ró¿nice ciœnieñ s¹ istotne. Wartoœci ró¿nicy ciœnieñ powinny byæ regularnie rejestrowane 

lub dokumentowane w inny sposób.

Tabela 7. Skutecznoœæ filtracji filtrów HEPA i ULPA wg norm PN-EN 1822 oraz PN-EN 779:2005

Max. licza cz¹stek na metr szeœcienny powietrza

W czasie niezajêtoœci pomieszczenia
(brak produkcji)

W czasie zajêtoœci pomieszczenia
(produkcja)

Stopieñ

A

B

C

D

≥ 0,5 mµ ≥ 5,0 µm

3 500

3 500

350 000

3 500 000

0

0

2 000

20 000

≥ 0,5 mµ ≥ 5,0 mµ

3 500

350 000

3 500 000

0

2 000

20 000

niezdefiniowane                                .

3Liczba cz¹stek na 0,02832 m

Klasa

1

10

100

1 000

10 000

100 000

35

350

7,5

75

750

3

30

300

1

10

100

1 000

10 000

100 000

 

 

 

7

70

700

≥ 0,1 mµ ≥ 0,2 mµ ≥ 0,3 mµ ≥ 0,5 mµ ≥ 5,0 mµ

Œrednia ca³kowita
skutecznoœæ filtracji (%)

Grupa 
filtra

HEPA (1)

ULPA (2)

H10

H11

H12

H13

H14

U15

U16

U17

Skutecznoœæ liczbowa
okreœlana dla wymiaru

najbardziej przenikaj¹cych 
cz¹stek.

EN 1822-5:1998
PN EN 1822-5

Klasa
filtra

Skutecznoœæ
filtracji (%)

Ca³kowita miejscowa
skutecznoœæ 

EN 1822-1:1998
PN EN 1822-1

EN 779:1993, PN EN 779
Pocz¹tkowa skutecznoœæ

okreœlona testem py³u
atmosferycznego

85

95

99,5

99,95

99,995

99,9995

99,99995

99,999995

-

-

97,5

99,75

99,975

99,9975

99,99975

99,999975

(1) Skutecznoœæ okreœlona dla cz¹stek 0,3 µm
(2) Skutecznoœæ okreœlona dla cz¹stek 0,12 µm
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KASKADOWANIE CIŒNIEÑ DLA POMIESZCZEÑ CZYSTYCH I BRUDNYCH5
W zale¿noœci od specyfiki pomieszczenia zabezpieczonego ró¿nic¹ ciœnieñ nale¿y zastosowaæ odpowiednie 

urz¹dzenia. Dla pomieszczeñ typu: œluza, korytarz, pomieszczenia przygotowania personelu itp. zaleca siê 

stosowanie regulatorów VAV (RPP, RVP) lub CAV (VRS, KVR).

Rysunek 9. Regulator ciœnienia RPP-P Rysunek 10. Kana³owe regulatory sta³ego przep³ywu KVR

W pomieszczeniach u¿ytkowych typ zastosowanego rozwi¹zania zale¿y zarówno od specyfiki procesu, 

jak i od przeznaczenia tego pomieszczenia. Na rysunku 11 zosta³ przedstawiony uk³ad pomieszczeñ 

laboratoryjnych z kaskad¹ ciœnieñ zapewniaj¹cy przep³yw powietrza w kierunku korytarza i zabezpieczaj¹cy tym 

samym proces prowadzony w laboratorium przed zanieczyszczeniem z zewn¹trz.

Rysunek 11. Uk³ad ciœnieñ pozwalaj¹cy na zabezpieczenie przygotowywanych próbek przed zanieczyszczeniem z zewn¹trz

Zaleca siê tutaj, a¿eby na nawiewie zarówno œluzy, jak i korytarza zamontowaæ regulatory sta³ego ciœnienia RPP, 

poniewa¿ utrzymywanie nadciœnienia za pomoc¹ nawiewu pozwala na wyregulowanie ciœnienia w krótszym 

czasie, a dodatkowo na zachowanie w³aœciwego przep³ywu powietrza w przypadku otwarcia drzwi. 

Równoczeœnie na wyci¹gu mo¿na zastosowaæ regulatory CAV w celu obni¿enia kosztów inwestycji lub je¿eli jest 

wymagane zastosowanie obni¿enia nocnego albo regulacji innego parametru (np. temperatury lub stê¿enia CO ) 2

regulatora VAV. Dodatkowo nale¿y w³aœciwie dobraæ szybkoœæ reakcji regulatora RPP do charakteru pracy 

pomieszczenia. Regulatory te mog¹ byæ wykonane z si³ownikiem o czasie przebiegu 3 s lub 150 s. Si³owniki 

szybkie nale¿y stosowaæ w sytuacjach, gdy zale¿y nam przede wszystkim na szybkiej reakcji oraz zachowaniu 

du¿ej prêdkoœci na drzwiach chroni¹c pomieszczenie przed przenikaniem zanieczyszczeñ. Nale¿y jednak 

pamiêtaæ, ¿e stosowanie du¿ej iloœci regulatorów RPP z szybk¹ automatyk¹ na jednym uk³adzie prowadzi do 

oscylacji uk³adu, a w skrajnych przypadkach do utraty mo¿liwoœci regulacyjnych. Je¿eli zale¿y nam na du¿ej 

precyzji regulacji, nale¿y stosowaæ regulatory RPP z automatyk¹ woln¹ (150 s) umo¿liwiaj¹c¹ precyzyjn¹ 

regulacjê (przy w³aœciwym wykonaniu pomieszczeñ i sta³ych warunkach pracy uk³adu nawet do +/- 2 Pa), 

zabezpieczaj¹c¹ uk³ad przed oscylacjami. Jednak nale¿y pamiêtaæ o wyd³u¿onym okresie potrzebnym 

na osi¹gniêcie ¿¹danego ciœnienia po otwarciu drzwi (czas ten mo¿e siêgaæ nawet 3 minut). Sytuacja ta dotyczy 

szczególnie œluz, w których nale¿y wówczas zdefiniowaæ czas kwarantanny, jaki trzeba odczekaæ przed wejœciem 

do laboratorium. Czas ten jest jednak na ogó³ wykorzystywany do w³o¿enia odzie¿y ochronnej i przygotowania siê 

do wejœcia do laboratorium. Czas oczekiwania 

na stabilizacjê ciœnienia mo¿na skróciæ poprzez 

zastosowanie kontaktronu, na skutek którego 

w momencie otwarcia drzwi praca si³ownika zostaje 

zatrzymana na zastanej pozycji.

Drugim typem pomieszczeñ s¹ pomieszczenia, 

w których zwi¹zki niebezpieczne nie powinny 

przedostawaæ siê po za obrêb danego pomieszczenia 

(np. izolatka szpitalna – rysunek 12). 

W takim przypadku regulator RPP powinno siê 

zastosowaæ na wyci¹gu. Pozwoli to na zwiêkszenie 

podciœnienia w przypadku otwarcia drzwi 

i zachowanie stosownego przep³ywu na drzwiach. 

Rodzaj zastosowanego rozwi¹zania dla pomieszczeñ 

chronionych zale¿y od tego, czy wymagane jest 

kompensowanie i monitorowanie parametrów 

pomieszczenia. Je¿eli nie mamy takiego wymagania, 

mo¿na zastosowaæ uk³ad z regulatorami RPP 

(rysunek 11), a jeœli praca urz¹dzeñ technologicznych 

jest zmienna i musimy kompensowaæ iloœæ 

wyci¹ganego przez urz¹dzenia technologiczne 

powietrza, wymagane jest stosowanie systemu 

SMAYLAB.

Rysunek 12. Uk³ad ciœnieñ pozwalaj¹cy na zabezpieczenie drogi komunikacji przed ska¿eniem
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Na rysunku 13 przedstawiono rozwi¹zanie systemu wentylacji dla izolatki szpitalnej. 
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Rysunek 13. System wentylacji pomieszczeñ czystych przy wykorzystaniu regulatora naœciennego

W prezentowanym przypadku regulacja przep³ywu objêtoœciowego na regulatorze nawiewnym VAV odbywa siê 

poprzez sygna³ z pomieszczeniowego regulatora temperatury (np. CR24-B1 firmy Belimo).

Za utrzymywanie odpowiedniego ciœnienia odpowiedzialny jest regulator RPP ze standardow¹ automatyk¹ (150 

s) zamontowany na wyci¹gu, natomiast sterowanie nagrzewnic¹ i ch³odnic¹ odbywa siê poprzez uk³ad 

niezale¿ny, np. z poziomu BMS, w przypadku, gdy regulator nawiewny osi¹gnie 100% otwarcia. Jest to przyk³ad 

rozwi¹zania bez uwzglêdnienia systemu SMAYLAB.

System SMAYLAB sprawdza siê wszêdzie tam, gdzie wystêpuj¹ zmienne warunki wentylacyjne w pomieszczeniu. 

Na ogó³ jest to spowodowane okresowym w³¹czaniem odci¹gów technologicznych lub prac¹ dygestorium 

wyposa¿onego w system VAV do regulacji prêdkoœci przep³ywu na oknie dygestorium. System ten pozwala 

na maksymalne ograniczenie iloœci powietrza dostarczanego do pomieszczenia. Jest to realizowane poprzez 

zmniejszanie w pierwszej kolejnoœci wydatku na regulatorze wyci¹gowym wentylacji bytowej, a¿ do osi¹gniêcia 

jego wydatku minimalnego. Wówczas nastêpuje zamkniêcie regulatora wyci¹gowego i kompensacja odbywa siê 

poprzez nawiew. Tê zasadê dzia³ania ilustruje wykres 1. 

Wykres 1. Bilans powietrza przy u¿yciu systemu SMAYLAB

Zale¿noœæ tê mo¿na opisaæ równie¿ wzorem:

Jeœli

Wówczas

Gdzie:

V  -minimalny przep³yw objêtoœciowy regulatora VAV zamontowanego na wyci¹gu wentylacji bytowejmin? W

V - wartoœæ strumienia objêtoœciowego powietrza dla wyci¹gu wentylacji bytowej w czasie stanu bezczynnoœciw 

 wszystkich odci¹gów

V - wartoœæ strumienia objêtoœciowego powietrza dla wyci¹gu z i-tego dygestoriumd 

V - wartoœæ strumienia objêtoœciowego powietrza dla wyci¹gu z j-tego odci¹gu technologicznegoo 

Vmin W > VW –?
n

i=1

Vdi
–?

m

j=1

Voj

VN = ?
n

i=1

Vdi
+?

m

j=1

Voj

VAV

VAV

-10 Pa

-25 Pa

RPP

RPP

ch³odnica
strefowa

nagrzewnica

nagrzewnica

T

T
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PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA SYSTEMU SMAYLAB6
Poni¿ej mo¿na znaleŸæ kilka schematów obrazuj¹cych najbardziej typowe rozwi¹zania stosowane w systemie 

SMAYLAB. W przypadku bardziej skomplikowanych i nietypowych rozwi¹zañ konieczne jest konsultowanie siê ze 

specjalistami z firmy SMAY.

Rysunek 15. System wentylacji na bazie stacji SMLS 2010

Rysunek 15 ilustruje system regulacji dla sali operacyjnej opartej na stacji 

SMLS 2010 (rysunek 16), który reguluje zarówno ciœnienia w pomieszczeniu 

wzglêdem korytarza (poprzez wbudowany czujnik ciœnienia), jak i utrzymuje 

sta³¹ iloœæ wymian, wykorzystuj¹c do tego regulatory VAV na nawiewie 

i wyci¹gu. Dodatkowo stacja ta na bazie sygna³u z zewnêtrznego czujnika 

temperatury jest w stanie regulowaæ temperaturê w pomieszczeniu za pomoc¹ 

nagrzewnicy oraz ch³odnicy kana³owej wyposa¿onej w zawór proporcjonalny 

sterowany sygna³em 0-10V. Stacja SMLS 2010 jest wyposa¿ona w 3,2” kolorowy 

ekran dotykowy umo¿liwiaj¹cy prost¹ i intuicyjn¹ obs³ugê, zmianê nastaw 

i monitoring parametrów w pomieszczeniu. Umo¿liwia sygnalizowanie stanów 

ostrzegawczych i alarmowych, zmieniaj¹c kolor t³a wyœwietlacza oraz 

generuj¹c sygna³ dŸwiêkowy. Urz¹dzenie to umo¿liwia równie¿ komunikacjê 

z systemem BMS po protokole BacNet, LonWorks. Jest to idealne rozwi¹zanie 

do pomieszczeñ czystych ze wzglêdu na swoj¹ budowê – w wersji podtynkowej 

specjalna konstrukcja minimalizuje ryzyko gromadzenia siê brudu 

na wystaj¹cych p³aszczyznach, w wersji natynkowej umo¿liwia wyprowadzenie 

panelu kontrolnego poza obszar chroniony.

Rysunek 16. Stacja SMLS 2010 
w wersji natynkowej

Rysunek 17. Kompensacja powietrza w pomieszczeniu z dwoma odci¹gami technologicznymi

Rysunek 17 przedstawia najprostszy uk³ad kompensacji, w którym odci¹gi pracuj¹ w trybie on/off, a wartoœæ 

przep³ywu jest ustawiana przez wydajnoœæ wentylatora. S¹ tutaj wykorzystane regulatory serii SL dedykowane 

do tego rodzaju uk³adów. Znajduj¹ siê one zarówno na nawiewie, jak i na wyci¹gu, co umo¿liwia kompensowanie 

powietrza poprzez wyci¹g oraz nawiew. Pozwala to na utrzymanie sta³ej iloœci wymian w pomieszczeniu, 

poniewa¿ w miarê zwiêkszania siê sumy przep³ywów objêtoœciowych na odci¹gach technologicznych 

zmniejszany jest wydatek regulatora na wyci¹gu bytowym (ogólnym) lub zwiêkszany jest nawiew.

Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt regulacji przep³ywu powietrza na odci¹gach za pomoc¹ wentylatora. Pozwala to na 

podpiêcie tych odci¹gów bezpoœrednio do sterownika pomieszczeniowego SL-POL101 (bêdzie to omówione 

póŸniej). Dopuszczalne jest zast¹pienie jednego z regulatorów VAV wentylacji bytowej regulatorem CAV, ale 

prowadzi to do zmniejszenia funkcjonalnoœci uk³adu (mo¿e to uniemo¿liwiæ regulacjê ciœnienia 

w pomieszczeniu). Nale¿y dodatkowo sprawdziæ, czy minimalny przep³yw objêtoœciowy na regulatorze VAV nie 

wykracza poza jego dopuszczalny zakres pracy. 

Stacja 
monitoruj¹ca
SMLS-2010

VAV odci¹g
Sala operacyjna
Pokój zabiegowy

T

VAV 
odci¹g

nagrzewnica

wentylatory
dachowe

on/off on/off

sygna³ I/O
za³¹czenia odci¹gu
sygna³ 0-10V
steruj¹cy

RVP-R-SLM-N

RVP-R-SL-W



 

 

PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA SYSTEMU SMAYLAB6

25wersja 1.2.124 wersja 1.2.1

PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA SYSTEMU SMAYLAB6
Poni¿ej mo¿na znaleŸæ kilka schematów obrazuj¹cych najbardziej typowe rozwi¹zania stosowane w systemie 

SMAYLAB. W przypadku bardziej skomplikowanych i nietypowych rozwi¹zañ konieczne jest konsultowanie siê ze 

specjalistami z firmy SMAY.

Rysunek 15. System wentylacji na bazie stacji SMLS 2010

Rysunek 15 ilustruje system regulacji dla sali operacyjnej opartej na stacji 

SMLS 2010 (rysunek 16), który reguluje zarówno ciœnienia w pomieszczeniu 

wzglêdem korytarza (poprzez wbudowany czujnik ciœnienia), jak i utrzymuje 

sta³¹ iloœæ wymian, wykorzystuj¹c do tego regulatory VAV na nawiewie 

i wyci¹gu. Dodatkowo stacja ta na bazie sygna³u z zewnêtrznego czujnika 

temperatury jest w stanie regulowaæ temperaturê w pomieszczeniu za pomoc¹ 

nagrzewnicy oraz ch³odnicy kana³owej wyposa¿onej w zawór proporcjonalny 

sterowany sygna³em 0-10V. Stacja SMLS 2010 jest wyposa¿ona w 3,2” kolorowy 

ekran dotykowy umo¿liwiaj¹cy prost¹ i intuicyjn¹ obs³ugê, zmianê nastaw 

i monitoring parametrów w pomieszczeniu. Umo¿liwia sygnalizowanie stanów 

ostrzegawczych i alarmowych, zmieniaj¹c kolor t³a wyœwietlacza oraz 

generuj¹c sygna³ dŸwiêkowy. Urz¹dzenie to umo¿liwia równie¿ komunikacjê 

z systemem BMS po protokole BacNet, LonWorks. Jest to idealne rozwi¹zanie 

do pomieszczeñ czystych ze wzglêdu na swoj¹ budowê – w wersji podtynkowej 

specjalna konstrukcja minimalizuje ryzyko gromadzenia siê brudu 

na wystaj¹cych p³aszczyznach, w wersji natynkowej umo¿liwia wyprowadzenie 

panelu kontrolnego poza obszar chroniony.

Rysunek 16. Stacja SMLS 2010 
w wersji natynkowej

Rysunek 17. Kompensacja powietrza w pomieszczeniu z dwoma odci¹gami technologicznymi

Rysunek 17 przedstawia najprostszy uk³ad kompensacji, w którym odci¹gi pracuj¹ w trybie on/off, a wartoœæ 

przep³ywu jest ustawiana przez wydajnoœæ wentylatora. S¹ tutaj wykorzystane regulatory serii SL dedykowane 

do tego rodzaju uk³adów. Znajduj¹ siê one zarówno na nawiewie, jak i na wyci¹gu, co umo¿liwia kompensowanie 

powietrza poprzez wyci¹g oraz nawiew. Pozwala to na utrzymanie sta³ej iloœci wymian w pomieszczeniu, 

poniewa¿ w miarê zwiêkszania siê sumy przep³ywów objêtoœciowych na odci¹gach technologicznych 

zmniejszany jest wydatek regulatora na wyci¹gu bytowym (ogólnym) lub zwiêkszany jest nawiew.

Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt regulacji przep³ywu powietrza na odci¹gach za pomoc¹ wentylatora. Pozwala to na 

podpiêcie tych odci¹gów bezpoœrednio do sterownika pomieszczeniowego SL-POL101 (bêdzie to omówione 

póŸniej). Dopuszczalne jest zast¹pienie jednego z regulatorów VAV wentylacji bytowej regulatorem CAV, ale 

prowadzi to do zmniejszenia funkcjonalnoœci uk³adu (mo¿e to uniemo¿liwiæ regulacjê ciœnienia 

w pomieszczeniu). Nale¿y dodatkowo sprawdziæ, czy minimalny przep³yw objêtoœciowy na regulatorze VAV nie 

wykracza poza jego dopuszczalny zakres pracy. 

Stacja 
monitoruj¹ca
SMLS-2010

VAV odci¹g
Sala operacyjna
Pokój zabiegowy

T

VAV 
odci¹g

nagrzewnica

wentylatory
dachowe

on/off on/off

sygna³ I/O
za³¹czenia odci¹gu
sygna³ 0-10V
steruj¹cy

RVP-R-SLM-N

RVP-R-SL-W



27wersja 1.2.126 wersja 1.2.1

 

 

PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA SYSTEMU SMAYLAB6 PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA SYSTEMU SMAYLAB6
Inne typy uk³adów obrazuje rysunek 18 uwzglêdniaj¹cy pracê dygestorium z p³ynn¹ regulacj¹ prêdkoœci 

przep³ywu wzglêdem stopnia otwarcia okna oraz odci¹gów technologicznych wyposa¿onych w regulatory VAV do 

dostosowania wydatku. 

Rysunek 18. Regulacja z rozbiciem na jednostki steruj¹ce

Ze wzglêdu na sposób pomiaru po³o¿enia okna dygestorium mo¿na wyró¿niæ tutaj dwa zestawy urz¹dzeñ:

?– zestaw RVP-R-SL-..-DL z pomiarem po³o¿enia okna za pomoc¹ przetwornika linkowego SL-PL 1.0;

?– zestaw RVP-R-SL-..-DP z pomiarem po³o¿enia okna za pomoc¹ czujnika prêdkoœci przep³ywu SL-SUV.

W sk³ad obu zestawów wchodzi dodatkowo regulator chemoodporny wykonany z PPs wyposa¿ony w szybk¹ 

automatykê, panel operatorski SLP10.2 oraz sterownik SL-POL201 (jeden na ka¿de dygestorium).

Zasada dzia³ania systemu SMAYLAB w pomieszczeniu z dygestorium jest analogiczna do opisanej przy rysunku 

17. Jedyn¹ ró¿nic¹ jest fakt, ¿e przy dygestorium wydatek na regulatorze VAV zmienia siê p³ynnie, a nie jak przy 

odci¹gu technologicznym on/off z pozycji zamkniêtej na Vmax. W prezentowanym przypadku regulacja 

przep³ywu na odci¹gach technologicznych jest realizowana poprzez regulatory VAV, jest to na ogó³ spotykane 

wtedy, gdy odci¹gi s¹ podpiête do wspólnego kana³u wyci¹gowego. Musi nimi wówczas kierowaæ sterownik SL-

POL001, a nie tak jak w przypadku prezentowanym w rysunku 17 – sterownik pomieszczeniowy (SL-POL101). 

A¿eby rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci na temat sterowania odci¹gów technologicznych, nale¿y przeanalizowaæ 

rysunek 19. Kwestia ta nastrêcza na ogó³ najwiêcej problemów, a odci¹gi technologiczne czêsto wystêpuj¹ 

w laboratoriach, dlatego warto poœwiêciæ trochê uwagi kolejnym schematom.

Rysunek 19 obrazuje pomieszczenie wyposa¿one w wentylacjê bytow¹ kierowan¹ sterownikiem SL-POL101 oraz 

w 6 odci¹gów technologicznych (2 regulowane poprzez wentylator, 4 regulowane poprzez VAV). Do sterownika 

pomieszczeniowego (SL-POL101) dodatkowo mo¿na podpi¹æ maksymalnie dwa odci¹gi technologiczne, 

a wydatek na tych odci¹gach musi byæ regulowany poprzez wentylator. Pozosta³e odci¹gi technologiczne powinny 

byæ wyposa¿one w regulatory VAV i kierowane sterownikiem SL-POL001, do którego mo¿na podpi¹æ 

maksymalnie 4 odci¹gi. Je¿eli jednak uk³ad przewiduje regulacjê odci¹gów technologicznych tylko i wy³¹cznie 

za pomoc¹ wentylatorów, nale¿y zastosowaæ modu³ pomiaru przep³ywu na ka¿dym z odci¹gów i pod³¹czyæ ich 

sygna³y wyjœciowe do sterownika SL-POL001 – ilustruje to rysunek 20, przedstawiaj¹c tym samym dok³adny 

uk³ad pod³¹czeñ.

Rysunek 19. Mo¿liwoœci wysterowania odci¹gów technologicznych w systemie SMAYLAB
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Nale¿y pamiêtaæ o w³aœciwym dobieraniu iloœci sterowników dla odci¹gów technologicznych, np.:

–? dla 1-4 odci¹gów regulowanych poprzez VAV 1 x SL-POL001,

–? dla 5-8 odci¹gów regulowanych poprzez VAV 2 x SL-POL001,

?– dla 9-11 odci¹gów regulowanych poprzez VAV 3 x SL-POL001.

Rysunek 20. Schemat pod³¹czeñ systemu SMAYLAB z 6 odci¹gami technologicznym regulowanymi poprzez wentylatory dachowe

Rysunek 21 przedstawia pod³¹czenia elektryczne 4 odci¹gów technologicznych z regulacj¹ przep³ywu poprzez 

regulator VAV do sterownika SL-POL001.

Rysunek 21. Schemat pod³¹czeñ odci¹gów technologicznych do sterownika SL-POL001

Uwaga: w pomieszczeniu nie mo¿e wystêpowaæ wiêcej ni¿ 11 urz¹dzeñ wyci¹gowych (odci¹gów 

technologicznych, dygestoriów itp.).

W celu regulacji ciœnienia w pomieszczeniu objêtym systemem SMAYLAB nale¿y stosowaæ pomieszczeniowy 

czujnik ró¿nicy ciœnieñ SL-QBM65-1. Czujnik ten mierzy ró¿nice ciœnieñ pomiêdzy pomieszczeniem objêtym 

regulacj¹ ciœnienia a pomieszczeniem odniesienia. Nale¿y pamiêtaæ o w³aœciwym pod³¹czeniu rurek 

impulsowych czujnika, co ilustruje rysunek 22.

Rysunek 22. Pod³¹czenie rurek impulsowych czujnika ró¿nicy ciœnieñ SL-QBM65-1
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Sterownik jednego z dygestoriów jest w stanie w tym uk³adzie kierowaæ prac¹ regulatora VAV nawiewnego 

lub wyci¹gowego wentylacji bytowej. Iloœæ powietrza usuwanego przez dygestorium jest wówczas 

kompensowana przez wybrany uk³ad (nawiew b¹dŸ wyci¹g). Wybór rodzaju kompensacji zale¿y od za³o¿eñ 

projektowych i mo¿e byæ dowolny. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e aby zapewniæ w³aœciw¹ iloœæ wymian; podczas gdy 

dygestorium jest wy³¹czone, nale¿y zastosowaæ regulatory CAV na uk³adzie przeciwleg³ym, w zale¿noœci od opcji 

kompensacji.

Na rysunku 23 mo¿na zobaczyæ sposób pod³¹czenia czujnika ró¿nicy ciœnieñ oraz regulatorów VAV wentylacji 

bytowej do sterownika pomieszczeniowego SL-POL101. Przedstawia on równie¿ rodzaje przewodów 

stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznej.

Rysunek 23. Schemat pod³¹czeñ elektrycznych regulatorów VAV wentylacji bytowej i czujnika ró¿nicy ciœnieñ do sterownika SL-POL101

Dopuszcza siê równie¿ sytuacjê, w której dygestorium przejmuje funkcjê sterownika pomieszczeniowego. 

To pozwala na znaczne ograniczenie kosztów inwestycji, jednak posiada pewne ograniczenia. Pierwszym z nich 

jest brak mo¿liwoœci regulacji ciœnienia b¹dŸ temperatury. Drugie z nich to zmniejszenie maksymalnej iloœci 

dygestoriów w jednym pomieszczeniu do 2 sztuk. Jest to zilustrowane na rysunek 24.

Rysunek 24. Sterownik dygestorium z mo¿liwoœci¹ kompensacji powietrza w pomieszczeniu regulatorem wywiewnym

RVP-R-SL-W

CAV

 max 2 dygestoria

komunikacja LON syg. ster 0-10V



RVP-R-SL-DLRVP-R-SL-DL

31wersja 1.2.130 wersja 1.2.1

 

 

PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA SYSTEMU SMAYLAB6 PRZYK£ADY ZASTOSOWANIA SYSTEMU SMAYLAB6

Sterownik jednego z dygestoriów jest w stanie w tym uk³adzie kierowaæ prac¹ regulatora VAV nawiewnego 

lub wyci¹gowego wentylacji bytowej. Iloœæ powietrza usuwanego przez dygestorium jest wówczas 

kompensowana przez wybrany uk³ad (nawiew b¹dŸ wyci¹g). Wybór rodzaju kompensacji zale¿y od za³o¿eñ 

projektowych i mo¿e byæ dowolny. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e aby zapewniæ w³aœciw¹ iloœæ wymian; podczas gdy 

dygestorium jest wy³¹czone, nale¿y zastosowaæ regulatory CAV na uk³adzie przeciwleg³ym, w zale¿noœci od opcji 

kompensacji.

Na rysunku 23 mo¿na zobaczyæ sposób pod³¹czenia czujnika ró¿nicy ciœnieñ oraz regulatorów VAV wentylacji 

bytowej do sterownika pomieszczeniowego SL-POL101. Przedstawia on równie¿ rodzaje przewodów 

stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznej.

Rysunek 23. Schemat pod³¹czeñ elektrycznych regulatorów VAV wentylacji bytowej i czujnika ró¿nicy ciœnieñ do sterownika SL-POL101

Dopuszcza siê równie¿ sytuacjê, w której dygestorium przejmuje funkcjê sterownika pomieszczeniowego. 
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dygestoriów w jednym pomieszczeniu do 2 sztuk. Jest to zilustrowane na rysunek 24.

Rysunek 24. Sterownik dygestorium z mo¿liwoœci¹ kompensacji powietrza w pomieszczeniu regulatorem wywiewnym
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OSZCZÊDNOŒCI7 OSZCZÊDNOŒCI7
Wentylacja pomieszczeñ laboratoryjnych w porównaniu z pomieszczeniami o innym przeznaczeniu jest wysoce 

energoch³onna. Zwi¹zane jest to nie tylko z utrzymywaniem za³o¿onych parametrów komfortu, tzn. temperatury 

i wilgotnoœci powietrza, ale przede wszystkim z utrzymaniem okreœlonych wymian powietrza i za³o¿onego 

podciœnienia w obs³ugiwanym laboratorium. Wi¹¿e siê to tak¿e bezpoœrednio z uzupe³nianiem powietrza 

nawiewanego, aby utrzymaæ za³o¿ony bilans wzglêdem powietrza usuwanego przez odci¹gi technologiczne. 

Z danych szacunkowych wynika, i¿ blisko po³owa energii zu¿ytej w typowym laboratorium jest przypisana 

wentylacji. Ilustruje to wykres 2.

Wykres 2. Uœrednione zu¿ycie energii na przyk³adzie typowego laboratorium

W celu zoptymalizowania przep³ywów powietrza warto zastosowaæ systemy zmiennoprzep³ywowe (VAV), które 

nie tylko bêd¹ utrzymywaæ za³o¿one parametry pracy, ale równie¿ generowaæ du¿e oszczêdnoœci w zu¿yciu 

energii. Tym samym koszty inwestycyjne mog¹ zostaæ bardzo szybko zamortyzowane, przynosz¹c w dalszej 

perspektywie znaczne oszczêdnoœci. W publikacji ASHRAE z 2011 roku, rozdz. 16 dotycz¹cej efektywnoœci 

energetycznej w aplikacjach HVAC zawarto wskazanie sugeruj¹ce stosowanie systemów 

zmiennoprzep³ywowych (VAV) na instalacjach nawiewnych i wyci¹gach ogólnych oraz na instalacjach 

obs³uguj¹cych urz¹dzenia laboratoryjne, takie jak np. dygestoria. Instalacje te musz¹ byæ odpowiednio 

zintegrowane i sterowane tak, aby utrzymywaæ za³o¿one parametry bezpieczeñstwa i komfortu. W celu dalszego 

generowania oszczêdnoœci zalecane jest równie¿ w miarê mo¿liwoœci redukowanie strumieni powietrza 

w okresach niezajêtoœci, np. w okresie nocnym. Wed³ug ASHRAE takie sposoby u¿ytkowania mog¹ prowadziæ do 

redukcji kosztów energii o 25-50%.

Wykres 3. Minimalna iloœæ wymian powietrza. ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning (USA), OSHA 
                  – Occupational Safety and Health Administration (USA)

Oferowane rozwi¹zanie do wentylacji laboratoriów SMAYLAB dziêki swojej uniwersalnoœci i innowacyjnoœci mo¿e 

byæ stosowane w ka¿dym obiekcie i w dowolnej konfiguracji. Ponadto dziêki oparciu rozwi¹zania o systemy 

zmiennoprzep³ywowe (VAV), system SMAYLAB generuje znaczne oszczêdnoœci w u¿ytkowaniu przy zachowaniu 

wszystkich za³o¿onych kryteriów bezpieczeñstwa i komfortu.

W publikacji ASHRAE z 2011 roku, rozdz. 16, w czêœci dotycz¹cej wymian iloœci powietrza w pomieszczeniach 

laboratoryjnych wskazuje siê zakres od 4 do 12 wymian powietrza na godzinê jako ci¹gle zalecany, ale równie¿ 

postuluje siê ustalanie ostatecznych iloœci wymian powietrza na poszczególne pomieszczenia, w zale¿noœci 

od tego, jakie substancje bêd¹ tam badane lub przechowywane oraz jakie zagro¿enia mog¹ z tego wynikaæ. 

Ponadto zaleca siê stosowanie detektorów zanieczyszczenia powietrza, które zwiêkszaj¹ dodatkowo poziom 

bezpieczeñstwa.
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KOMUNIKACJA8 KOMUNIKACJA8
Sterowniki systemu SMAYLAB komunikuj¹ siê miêdzy sob¹ za pomoc¹ protoko³u LonWorks. Umo¿liwia 

to szybk¹ i niezawodn¹ wymianê danych pomiêdzy sterownikami oraz u³atwia integracjê z BMS. Technologia 

LonWorks, nazywana w skrócie LON (ang. Local Operating Network – lokalna sieæ sterowania), zosta³a 

opracowana w drugiej po³owie lat 80-tych ubieg³ego wieku jako uniwersalne rozwi¹zanie, które mia³o stanowiæ 

bazê do tworzenia rozproszonych systemów sterowania. Twórc¹ technologii jest firma Echelon. Systemy 

sterowania przechodzi³y liczne ewolucje swojej struktury: od jednostek centralnych wyposa¿onych w modu³ 

wejœæ/wyjœæ, do których pod³¹czano indywidualne okablowanie, przez systemy z rozproszonymi modu³ami 

wejœæ/wyjœæ, po rozproszone sterowniki przetwarzaj¹ce algorytmy sterowania wyposa¿one w modu³y 

wejœæ/wyjœæ. 

Systemy sterowania trzeciej generacji z rozproszonymi punktami przetwarzania algorytmów sterowania 

charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:

–? systemy oparte s¹ na urz¹dzeniach (wêz³ach) zdolnych do lokalnego przetwarzania danych, które wymieniaj¹ 

miêdzy sob¹ potrzebne informacje za poœrednictwem transmisji danych,

–? w systemach nie wystêpuje procesor centralny,

–? przetwarzanie informacji (realizacja algorytmów sterowania) jest rozproszone pomiêdzy wêz³ami sieci,

–? awaria lub usterka pojedynczego wêz³a sieci nie ma wp³ywu na pracê innych wêz³ów, czyli wspó³dzia³a 

w ramach realizacji algorytmu sterowania.

Topologie i noœniki transmisji danych

Technologia LonWorks umo¿liwia budowanie rozproszonych systemów sterowania, w których istnieje wiele 

równorzêdnych pod wzglêdem komunikacji wêz³ów (urz¹dzeñ systemu sterowania), wzajemnie komunikuj¹cych 

siê miêdzy sob¹. Technologia LonWorks obs³uguje wiele ró¿nych noœników transmisji: skrêcon¹ parê 

przewodów, sieæ zasilaj¹c¹ 230V AC, œwiat³owód, kabel koncentryczny, fale radiowe, podczerwieñ czy sieæ 

Internet. W systemie SMAYLAB wykorzystywana jest skrêcona para przewodów. Aby wêze³ móg³ siê 

komunikowaæ, u¿ywaj¹c okreœlonego noœnika transmisji, musi byæ wyposa¿ony w odpowiedni transceiver (uk³ad 

elektroniczny przystosowuj¹cy go do u¿ywania danego noœnika). Od zastosowanego noœnika transmisji i jego 

parametrów fizycznych zale¿¹ parametry transmisji, takie jak: prêdkoœæ transmisji, maksymalna odleg³oœæ, 

na jak¹ urz¹dzenia bêd¹ w stanie transmitowaæ dane, czy wreszcie topologia urz¹dzeñ. Zalecan¹ topologi¹ sieci 

w systemie SMAYLAB jest topologia magistrali (rysunek 25), która zapewnia najwiêksz¹ niezawodnoœæ i d³ugoœæ 

sieci. Iloœæ stosowanych terminatorów zale¿y od d³ugoœci danej sieci i iloœci urz¹dzeñ w niej. 

Inne topologie (pokazane na rysunku 26) znacz¹co skracaj¹ dopuszczalne d³ugoœci sieci, co jest niekorzystne 

przy du¿ych instalacjach, poniewa¿ wymusza stosowanie repeaterów. Przy maksymalnych d³ugoœciach sieci 

zaleca siê stosowanie dwóch terminatorów. W przypadku, gdy sieæ sk³ada siê z ma³ej iloœci sterowników (2-3) 

znajduj¹cych siê blisko siebie (max. 0,5 m), dopuszcza siê niestosowanie terminatora. Rol¹ terminatora w sieci 

LON jest eliminowanie szumów wynikaj¹cych z zak³óceñ, jakie mog¹ wyst¹piæ w sieci za spraw¹ urz¹dzeñ 

zewnêtrznych.

Rysunek 25. Topologia magistrali

Rysunek 26. Przyk³adowe topologie swobodne

Skrêcona para przewodów

Do najpopularniejszych noœników sieci LON nale¿y skrêcona para przewodów u¿ywana w topologii swobodnej 

i prêdkoœci 78 Kb/s (transceiver TP/FT-10). Taka prêdkoœæ sieci wykorzystywana jest w komunikacji systemu 

SMAYLAB. Zalecane przewody oraz dopuszczaln¹ d³ugoœæ sieci przedstawia tabela 8. Szczególnie zalecany jest 

przewód BELDEN 8471. 

Tabela 8. Rodzaj kabla a maksymalne odleg³oœci (TP/FT-10 lub TP/LP-10)

- terminator - wêze³ sieci

Magistrala zakoñczona po obu koñcach Magistrala zakoñczona na jednym koñcu

Topologia gwiazdy

Topologia pierœcienia

Topologia mieszana

Typ kabla
Maksymalna odleg³oœæ

wêze³
Maksymalna ca³kowita d³ugoœæ

kabla (segmentu sieci)

Level IV 22AWG
2x0,65 bez lub 

z ekranem

JY(St)Y 2x2x0,8

Belden 85102
Belden 8471

400 m

320 m

500 m

400 m

1400 m

900 m

2700 m

2300 m
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KOMUNIKACJA8 KOMUNIKACJA8
Transceivery te wykorzystuj¹ tzw. ró¿nicowe kodowanie Manchester, charakteryzuj¹ce siê m.in. kodowaniem 

bitów przy pomocy zmian poziomu sygna³u w noœniku (parze skrêconej), dziêki czemu nieistotna jest polaryzacja 

przewodów pary skrêconej. Mimo i¿ zaciski urz¹dzeñ opisywane s¹ jako „Net A” i „Net B”, nie jest istotne, który 

przewód zostanie pod³¹czony do Net A, a który do Net B. Dziêki temu nie ma mo¿liwoœci pomy³ki przy 

pod³¹czaniu przewodów sieci LON do urz¹dzeñ.

Wytyczne do stosowania sieci TP/FT- 10 ( o topologii swobodnej) s¹ nastêpuj¹ce :

–? maksymalna iloœæ wêz³ów na pojedynczym segmencie sieci (odcinku kabla) ograniczona jest do 45,

–? nie mo¿e zostaæ przekroczona maksymalna odleg³oœæ pomiêdzy wêz³ami (parametr stosowany równie¿ jako 

odleg³oœæ pomiêdzy wêz³ami a terminatorami) 100 m,

–? nie mo¿e zostaæ przekroczona maksymalna d³ugoœæ segmentu sieci, liczona po najd³u¿szej mo¿liwej œcie¿ce 

(równie¿ w przypadku topologii zapêtlonych) 2300 m,

–? wzmacniaki i routery mog¹ zostaæ u¿yte do „przed³u¿enia” sieci o nastêpny segment, zarówno pod wzglêdem 

maksymalnej iloœci wêz³ów, jak i ca³kowitej d³ugoœci pojedynczego segmentu sieci,

–? nale¿y unikaæ prowadzenia przewodów w pobli¿u zasilaczy, przemienników czêstotliwoœci lub prowadzenia 

przewodów w korytach razem z przewodami wysokiego napiêcia.

W odniesieniu do szybkiej sieci TP/XF- 1250 stosowanej np. do budowy szybkiej sieci szkieletowej ³¹cz¹cej ga³êzie 

TP/FT - 10, stosuje siê dodatkowo zasadê 8-w-16, mówi¹c¹, ¿e mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 8 wêz³ów do 

ka¿dego 16-metrowego odcinka sieci (rysunek 27).

Rysunek 27. Zasada 8-w-16 pod³¹czania wêz³ów do segmentu sieci TP/XF-1250

Rysunek 28. Przyk³adowa fizyczna struktura sieci LON

Rodzaje okablowania

Poprawna transmisja danych w noœniku zale¿y od wielu czynników wzajemnie na siebie oddzia³uj¹cych. Jednym 

z nich jest zastosowany rodzaj kabla. Naturalne jest, i¿ razem ze wzrostem d³ugoœci kabla spada si³a sygna³u. 

Gruboœæ kabla, skrêcanie, izolacja i ewentualne ekranowanie równie¿ maj¹ wp³yw na jakoœæ transmisji. Niska 

jakoœæ sieci bêdzie objawiaæ siê du¿¹ iloœci¹ b³êdów komunikacyjnych lub nawet chwilowymi brakami ³¹cznoœci.

Integracja sieci

Integracji sieci w obrêbie systemu SMAYLAB dokonuj¹ zawsze pracownicy firmy SMAY. Jest to element 

uruchamiania systemu. W celu zintegrowania systemu SMAYLAB z BMS zaleca siê stosowanie bramek 

umo¿liwiaj¹cych oddzielenie czêœci sieci objêtej systemem od pozosta³ych uk³adów. Pozwala to zapewniæ 

niezawodnoœæ pracy systemu, którego sprawnoœæ jest znacz¹ca w kontekœcie bezpieczeñstwa pracowników 

laboratorium. Routery nigdy nie s¹ czêœci¹ dostawy firmy SMAY i powinny byæ dostarczone przez integratora sieci 

BMS. 

W przypadku integrowania do systemu SMAYLAB urz¹dzeñ firm obcych (np. dygestoriów) konieczne jest 

doposa¿enie tych urz¹dzeñ w modu³y komunikacji LON oraz przekazanie plików .xif (zawieraj¹cych opis 

wykorzystywanych zmiennych sieciowych i danych konfiguracyjnych), jak i tabeli zmiennych umo¿liwiaj¹cych 

zintegrowanie obcych urz¹dzeñ w sieci. W niektórych przypadkach niezbêdne jest równie¿ przekazanie plików 

.apb .nxe (zawieraj¹cych dane, które powinny zostaæ wgrane do pamiêci EEPROM wêz³a; .nxe – w formacie hex, 

.apb – w formacie binarnym).
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KOMUNIKACJA8 KOMUNIKACJA8
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KOMUNIKACJA8 ZNAKOWANIE PRODUKTÓW SMAYLAB9
Aby w pe³ni zintegrowaæ wêze³ do pracy w sieci LonWorks, konieczne jest, by wêze³ sieci:

–? posiada³ skonfigurowany (nadany przez oprogramowanie do integracji) adres logiczny,

?– posiada³ odpowiedni¹ aplikacjê (odpowiedni¹ do swojej konstrukcji – inn¹ aplikacjê bêdzie posiada³ 

sterownik pomieszczenia, a inn¹ czujnik temperatury; aplikacja musi „pasowaæ” do wejœæ/wyjœæ urz¹dzenia),

–? opcjonalnie mia³ ustawione parametry pracy (tryby pracy, czasy w³¹czeñ, wy³¹czeñ, itp.),

–? posiada³ po³¹czone zmienne sieciowe (w zale¿noœci od tego, kto z kim musi siê komunikowaæ, aby wykonaæ 

funkcjê automatyki).

W systemie SMAYLAB rozró¿nia siê produkty oraz zestawy. Zestawy pozwalaj¹ na szybki dobór urz¹dzeñ, 

bez potrzeby zag³êbiania siê w sk³adowe automatyki systemu.

Tabela 9. Produkty systemu SMAYLAB

Okr¹g³y regulator VAV ze staliRVP-R-SL

RVP-R-SL-..-D

RVP-P-SL

SL-POL001
SL-POL101
SL-POL201

SL-QBM65-1

SL-PL1.0 

SL-SUV

Okr¹g³y regulator VAV 
z PPs (dostêpny jedynie 

w 4 rozmiarach)

Prostok¹tny regulator 
VAV ze stali

Sterownik systemu SMAYLAB

Pomieszczeniowy 
przetwornik ciœnienia

Przetwornik linkowy 
do pomiaru po³o¿enia 

okna dygestorium

Czujnik prêdkoœci 
przep³ywu do dygestorium
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ZNAKOWANIE PRODUKTÓW SMAYLAB9
Oznakowanie zestawów systemu SMAYLAB jest rozszerzeniem symboli regulatorów VAV serii SL i zosta³o 

przedstawione poni¿ej. Oznakowanie zawiera elementy automatyki, które w razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci 

powinny byæ dobierane przy konsultacji z dzia³em automatyki firmy SMAY. Na zielono zaznaczone zosta³y 

symbole dotycz¹ce regulatora VAV, a na ¿ó³to symbole dotycz¹ce automatyki systemu. Symbol SL oznacza, 

¿e regulator bêdzie stosowany w systemie SMAYLAB.

ZNAKOWANIE PRODUKTÓW SMAYLAB9

- - / - - P
RVP-Rt-SL-315-1100/700-OQ-SN

Zmax minRVP-R I SL -D

zastosowanie
nawiew

odci¹g technologiczny (GDB181.1E)O

Z

odci¹g technologiczny z szybk¹ automatyk¹ (GAP191.1E, QBM 3460-1)OQ
dygestorium – korpus z PPs z GAP191.1E, QBM 3460-1D

DL

DP

-X

X

N
wyci¹g (GAP191.1E, QBM 3460-1)W

element pomiarowy

–         kryza lub zwê¿ka Venturiego jeœli materia³ PPs
L         listwa pomiarowa

PPs      polipropylen

-U -Y

typ automatyki
Slave - brak sterownika
Master - sterownik SL-POLx01

U
-
M

regulacja ciœnienia w pomieszczeniu
brak regulacji
SL-QBM65-1C

-
Y

dygestorium z pomiarem po³o¿enia okna – regulator w wykonaniu z PPs 
(korpus z PPs z GAP191.1E, QBM 3460-1; SLP10.2; SL-PL1.0; SL-POL201; PXA-C1)
dygestorium z pomiarem prêdkoœci przep³ywu – regulator wykonany z PPs 
(korpus z PPs z GAP191.1E, QBM 3460-1; SLP10.2; SL-SUV; SL-POL201; PXA-C1)

Panel operatora dygestoriumSL-HLM 10.2

RVP-R-SL-EX

PXA-C1

SL-HLV-EX  

SL-HLM-EX

POL906.00/STD

QAM2112.040

Regulator wykonany 
z tworzywa sztucznego 

PPs-el stosowany w strefach 
zagro¿enia wybuchem

Przewód RJ45 o d³. 3 m 
do po³¹czenia panelu SL-HLM 

oraz sterownika SL-POL

Przetwornik linkowy EX 
do pomiaru po³o¿enia okna

Panel obs³ugowy EX 
do dygestorium 

Modu³ rozszerzeñ 
do regulacji temperatury

Kana³owy czujnik temperatury
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OBLICZENIA1
0 10.3. Obliczanie iloœci powietrza wentylacyjnego na podstawie zanieczyszczeñ gazowych

Obliczanie iloœci powietrza niezbêdnego do odprowadzenia zanieczyszczeñ gazowych dla gazów nietruj¹cych 

i niewybuchowych oblicza siê ze wzoru:   

a dla gazów truj¹cych i wybuchowych ze wzoru:

gdzie:

Gg – iloœæ wydzielonego gazu w pomieszczeniu [g/h]
3Kw, Kwx – koncentracja gazu w powietrzu wyci¹gowym [g/kg lub g/m ] nie mo¿e byæ wiêksza od najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia dla danego 

gazu

Kn, Knx – koncentracja gazu w powietrzu nawiewnym [g/kg lub g/m ]. Przy braku rozpatrywanego gazu w powietrzu Kn=0

Ó – oznacza, ¿e iloœæ powietrza wentylacyjnego dla gazów truj¹cych nale¿y obliczyæ odrêbnie dla wszystkich gazów truj¹cych wydzielanych 

w pomieszczeniu i do rozwa¿ania przyj¹æ sumê uzyskanych wartoœci.

Przyk³ad: 

obliczyæ iloœæ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenia, gdzie wydzielaj¹ siê gazy: benzen – 0,002 kg/h, 

kwas octowy – 0,01 kg/h oraz kwas azotowy (V) – 0,004 kg/h.

Rozwi¹zanie: 

maksymalne dopuszczalne stê¿enia dla tych gazów wynosz¹:
3benzen: 0,0016 g/m

kwas octowy: 0,015 g/m

kwas azotowy (V): 0,005 g/m .

Obliczamy iloœæ powietrza wentylacyjnego ze wzoru: 

Potrzebna iloœæ powietrza wentylacyjnego dla tego pomieszczenia z dan¹ koncentracj¹ ww. gazów wynosi 
3 32716,7 m /h, w zaokr¹gleniu 2717 m /h.

3

3

3

OBLICZENIA1
0 10.1. Obliczanie iloœci powietrza wentylacyjnego na podstawie krotnoœci wymian

Iloœæ powietrza wentylacyjnego na podstawie krotnoœci wymian oblicza siê wzorem:

gdzie:

3L- iloœæ powietrza do wymiany wyra¿one w m /h

Vk – kubatura pomieszczenia w m

n – krotnoœæ wymiany powietrza na godzinê. 

3

L = Vk    n?

10.2. Obliczanie iloœci powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków ciep³a jawnego w oparciu 
o obci¹¿enie cieplne rozpatrywanego pomieszczenia 

Obliczenia dokonujemy ze wzoru: 

Z uwagi na ró¿ne wartoœci strat i zysków ciep³a dla okresów letniego i zimowego obliczenia dla lata i zimy 

robimy oddzielnie. Iloœæ wagow¹ powietrza wentylacyjnego dla okresu zimowego oblicza siê wg wzoru:

a dla okresu letniego:

gdzie:

Gw – wagowa iloœæ powietrza wentylacyjnego z indeksem dla zimy i lata

Qj – zyski ciep³a jawnego

Cp – ciep³o w³aœciwe powietrza

tn, tw – temperatury nawiewu i wyci¹gu powietrza z indeksem dla zimy i lata.

Przyk³ad:
3pomieszczenie o kubaturze 125 m  z liczb¹ 4 przebywaj¹cych w nim osób. Zyski ciep³a jawnego w okresie 

zimowym wynosz¹ 3520 kJ/h, a dla lata 6700 kJ/h. Straty ciep³a dla okresu zimy: 280 kJ/h. Dla zimy t  = 20 C, nz

a dla lata t  = 21 C oraz t  = 25°C i t  = 26 C.nl wz wl

Dla okresu zimowego wyliczamy:

°

° °

a dla okresu letniego:

Dla rozwi¹zania technicznego nale¿y przyj¹æ maksymaln¹ iloœæ powietrza wentylacyjnego, czyli iloœæ letnia 
31116,7 m /h. Wyliczamy równie¿ krotnoœæ wymian powietrza w danym pomieszczeniu ze wzoru:  

oraz iloœæ powietrza na jedn¹ osobê: 

Gwz = 
Qj - Qs

Cp  (tw - tn)?

Gwz = 
Qj - Qs

Cp  (twz - tnz)?

Gwl = 
Qjs 

Cp  (twl - tnl)?

Gwl = 
3520-280 

1  (25 - 20)?

3= 648 kg/h = 540 m /h

Gwl = 
6700

1  (26 - 21)?

3= 1340 kg/h = 1116,7 m /h

n = 
1116,7

125 m
-1= 8,93h

31116,7 ÷ 4 = 279,2 m /h

Gw = 
Gg

(Kw – Kn)

Gw = 
Ggx

Kwx – Knx?

Gw = G  +  C6H6 G  + G = C2H4O2 HNO3 

0,002 x 1000

0,0016 - 0
+ +

0,01 x 1000

0,015 - 0
=

0,004 x 1000

0,005 - 0

3=  1250 + 666,7 + 800 = 2716,7 m /h
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kwas octowy – 0,01 kg/h oraz kwas azotowy (V) – 0,004 kg/h.

Rozwi¹zanie: 

maksymalne dopuszczalne stê¿enia dla tych gazów wynosz¹:
3benzen: 0,0016 g/m

kwas octowy: 0,015 g/m

kwas azotowy (V): 0,005 g/m .

Obliczamy iloœæ powietrza wentylacyjnego ze wzoru: 

Potrzebna iloœæ powietrza wentylacyjnego dla tego pomieszczenia z dan¹ koncentracj¹ ww. gazów wynosi 
3 32716,7 m /h, w zaokr¹gleniu 2717 m /h.

3

3

3

OBLICZENIA1
0 10.1. Obliczanie iloœci powietrza wentylacyjnego na podstawie krotnoœci wymian

Iloœæ powietrza wentylacyjnego na podstawie krotnoœci wymian oblicza siê wzorem:

gdzie:

3L- iloœæ powietrza do wymiany wyra¿one w m /h

Vk – kubatura pomieszczenia w m

n – krotnoœæ wymiany powietrza na godzinê. 

3

L = Vk    n?

10.2. Obliczanie iloœci powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków ciep³a jawnego w oparciu 
o obci¹¿enie cieplne rozpatrywanego pomieszczenia 

Obliczenia dokonujemy ze wzoru: 

Z uwagi na ró¿ne wartoœci strat i zysków ciep³a dla okresów letniego i zimowego obliczenia dla lata i zimy 

robimy oddzielnie. Iloœæ wagow¹ powietrza wentylacyjnego dla okresu zimowego oblicza siê wg wzoru:

a dla okresu letniego:

gdzie:

Gw – wagowa iloœæ powietrza wentylacyjnego z indeksem dla zimy i lata

Qj – zyski ciep³a jawnego

Cp – ciep³o w³aœciwe powietrza

tn, tw – temperatury nawiewu i wyci¹gu powietrza z indeksem dla zimy i lata.

Przyk³ad:
3pomieszczenie o kubaturze 125 m  z liczb¹ 4 przebywaj¹cych w nim osób. Zyski ciep³a jawnego w okresie 

zimowym wynosz¹ 3520 kJ/h, a dla lata 6700 kJ/h. Straty ciep³a dla okresu zimy: 280 kJ/h. Dla zimy t  = 20 C, nz

a dla lata t  = 21 C oraz t  = 25°C i t  = 26 C.nl wz wl

Dla okresu zimowego wyliczamy:

°

° °

a dla okresu letniego:

Dla rozwi¹zania technicznego nale¿y przyj¹æ maksymaln¹ iloœæ powietrza wentylacyjnego, czyli iloœæ letnia 
31116,7 m /h. Wyliczamy równie¿ krotnoœæ wymian powietrza w danym pomieszczeniu ze wzoru:  

oraz iloœæ powietrza na jedn¹ osobê: 

Gwz = 
Qj - Qs

Cp  (tw - tn)?

Gwz = 
Qj - Qs

Cp  (twz - tnz)?

Gwl = 
Qjs 

Cp  (twl - tnl)?

Gwl = 
3520-280 

1  (25 - 20)?

3= 648 kg/h = 540 m /h

Gwl = 
6700

1  (26 - 21)?

3= 1340 kg/h = 1116,7 m /h

n = 
1116,7

125 m
-1= 8,93h

31116,7 ÷ 4 = 279,2 m /h

Gw = 
Gg

(Kw – Kn)

Gw = 
Ggx

Kwx – Knx?

Gw = G  +  C6H6 G  + G = C2H4O2 HNO3 

0,002 x 1000

0,0016 - 0
+ +

0,01 x 1000

0,015 - 0
=

0,004 x 1000

0,005 - 0

3=  1250 + 666,7 + 800 = 2716,7 m /h
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