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W
 przypadku BHP w zakła-
dach obróbki metalu zawsze 
obowiązuje pierwszeństwo 
dla  tak zwanego odsysania 

punktowego. Nie bez powodu usta-
wa zaleca, aby niebezpieczne substan-
cje były przejmowane bezpośrednio 
w miejscu powstawania. Tylko w ten 
sposób można zagwarantować wysoki 
stopień zbierania niebezpiecznych czą-
stek pyłu, które powstają przy spawa-
niu. Jednak praktyka nierzadko wygląda 
inaczej. Często przy spawaniu różno-
rodnych elementów wyciągi punktowe 
ze względu na ciągłą zmianę miejsca 
spawania stają się niepraktyczne. Także 
przy spawaniu większych przedmiotów 
obrabianych odsysanie punktowe nie 
zawsze jest możliwe. Jeśli spawacz nie 
ustawi ich optymalnie, cząstki pyłu wy-
dostają się do hali produkcyjnej.

Filtrowentylacja przestrzenna 
Jeżeli wyciągi punktowe nie mogą być 
zastosowane,  f iltrowentylacja  prze-
strzenna staje się podstawowym sposo-

Systemy
wentylacji pomieszczeń
Więcej niż uzupełnienie wyciągu punktowego

Jeżeli wyciągi punktowe przy spawaniu nie są przydatne, a postronni pracownicy w hali zakładowej mają być chronieni przed dymem 
spawalniczym, wówczas zaczynają swoją pracę systemy filtrowentylacji przestrzennej. Przykład holenderskiej firmy Heerema Fabrica-
tion Group pokazuje, jak można efektywnie oczyścić powietrze w zakładzie obróbki metalu. Od niedawna producent stosuje CleanAir-
Tower firmy Kemper. 

bem oczyszczania powietrza. Co ważne, 
gwarantuje także ochronę osób nieza-
angażowanych, znajdujących się w oto-
czeniu urządzeń spawalniczych. Pracow-
nicy bez ochrony dróg oddechowych 
są wystawieni na działanie szkodliwych 
cząstek pyłu. Ponadto filtrowentylacja 
przestrzenna poprzez stałą cyrkulację 
powietrza polepsza warunki klimatycz-
ne we wnętrzu hali i pozwala zaoszczę-
dzić do 70% kosztów ogrzewania. 

Przedsiębiorstwa mogą przy tym wy-
bierać pomiędzy wieloma rodzajami wen-
tylacji pomieszczeń. Najbardziej efek-
tywna jest filtrowentylacja wypierająca, 
która wspomaga termikę dymu spawal-
niczego przez doprowadzanie powietrza 
od dołu. W obrębie stanowisk spawal-
niczych czyste powietrze jest doprowa-
dzane do hali zakładowej przez wyloty 
źródłowe umieszczone w pobliżu pod-
łogi. Wznoszące się powietrze wspiera 
naturalną siłę wyporu dymu spawalni-
czego skierowaną ku górze. W wyniku 
tego procesu wzrasta jakość powietrza 
w strefie oddychania pracowników.

CleanAirTower w Heerema 
Fabrication Group 
Od połowy ubiegłego roku holender-
ska firma Heerema Fabrication Gro-
up, producent urządzeń dla przemy-
słu naftowego i gazownictwa, poprawiła 
znacząco bezpieczeństwo pracy swoich 
spawaczy w siedzibie w Zwijndrecht 
koło Rotterdamu. Niepraktyczne wy-
ciągi punktowe, które do tej pory były 
zainstalowane w  firmie, wymuszały 
na pracownikach stosowanie środków 
ochrony indywidualnej. Brakowało sku-
tecznego odsysania ogólnego. Dym spa-
walniczy bez przeszkód wydostawał się 
do hali. Skutkiem tego była warstwa 
z dymu spawalniczego wisząca w hali 
na wysokości około 4 metrów.

Szukając efektywnego rozwiązania, 
firma Kemper GmbH, niemiecki pro-
ducent systemów filtrowentylacji, za-
proponował kilka możliwości mających 
na celu utrzymanie czystości powietrza. 
Ostatecznie Holendrzy zdecydowali się 
na nowy system o nazwie CleanAirTo-
wer. Heerema w hali o wymiarach 100 
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x 25 m zainstalowała nowe urządzenia 
w postaci 4 cylindrycznych wież.

– Od chwili, gdy zastosowaliśmy 
u nas jednostki CleanAirTower, jakość 
powietrza uległa znaczącej poprawie 
– podkreślił Bart Pluijmers, kierownik 
utrzymania ruchu w Heerema Zwijn-
drecht. Nowy system Kemper działa 
zgodnie z zalecaną zasadą wentylacji 
warstwowej. W promieniu do 12 me-
trów każda wieża zasysa zanieczyszczo-
ne powietrze na wysokości 4 metrów 
w promieniu 360 stopni. Gdy powie-
trze zostanie zassane, cząstki najpierw 
trafiają na tak zwane blachy śrubowe. 
Powodują one obrotowy ruch powie-
trza, w wyniku czego ciężkie cząstki 
i iskry trafiają bezpośrednio do rynny 
wylotowej nie obciążając filtra. W ra-
zie potrzeby wkład filtra jest czyszczo-
ny z pomocą sprężonego powietrza. 
Cząstki  spadają do oddzielonej her-
metycznie strefy, z której  są usuwa-
ne pneumatycznie  i  transportowane 
do wymiennego wkładu jednorazowe-
go użytku. Pozwala to na bezkontak-
tową utylizację  szkodliwych pyłów. 

Oczyszczone powietrze  jest od dołu 
ponownie wprowadzane w delikatny 
sposób do hali na obwodzie 360 stop-
ni i w dalszej kolejności powoduje wy-
pieranie dymu spawalniczego. 

Elastyczność pracy niezależnej 
filtrowentylacji wypierającej 
Na korzyść Heerema działa także ela-
styczność CleanAirTower. Przy szachow-
nicowym rozmieszczeniu w hali jednost-
ki CleanAirTower mają bardzo szeroki 
zasięg, a ze względu na fakt, że wieże Cle-
anAirTower w przeciwieństwie do zwy-
kłych wentylacji wypornościowych nie 
są podłączone do systemu rurociągów, 
Heerema w razie zmieniających się ob-
szarów wykonywania prac spawalniczych 
może w sposób elastyczny na nowo roz-
mieszczać te urządzenia w hali.

– Obecnie bramy pozostają zamknię-
te i nie musimy ich już wietrzyć ręcz-
nie. Ogrzane powietrze pozostaje w hali. 
To rozwiązanie spotkało się z zadowo-
leniem naszych pracowników – powie-
dział Pluijmers.  q

Źródło: Kemper

reklama

Zagrożenie
w zakresie mikronowym
Cząstki pyłu dzielimy w zależności 
od rozmiaru na trzy grupy. Powyżej 
100 µm pyły, które można wdychać 
przez usta lub nos i które wcześniej 
nosiły określenie „pył ogólny”, zali-
czają się do frakcji wdychanej. Poni-
żej 10 µm mamy frakcję respirabil-
ną. Zaliczają się do niej te cząstki, 
które wnikają także do pęcherzyków 
płucnych (alveoli) i mogą się w nich 
osadzać. Cząstki o rozmiarze poni-
żej 0,1 µm nazywane są najdrobniej-
szymi. 98,9 procent cząstek dymu 
spawalniczego ma rozmiar poniżej 
0,4 µm. Dla uzyskania atestu W3 – 
uprawnia ono do odsysania przy 
spawaniu stali chromowo-niklowych 
– instalacje odsysania i filtrowania 
muszą w przypadku dymu spawal-
niczego osiągać stopień separacji 
ponad 99 procent. CleanAirTower 
także uzyskuje tę wartość. Dlatego 
też Kemper już zgłosił nową wieżę 
do certyfikacji na W3.


