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Znaczniki gazowe w technice wentylacyjnej*)
akoæ powietrza w pomieszczeniach pracy jest zdeterminowana
g³ównie takimi parametrami, jak:
stê¿enie substancji chemicznych i py³ów,
rozk³ad prêdkoci przep³ywu powietrza,
a tak¿e temperatura i wilgotnoæ powietrza.
W³aciwy stan powietrza w pomieszczeniu pracy uzyskaæ mo¿na dziêki zastosowaniu odpowiednich  dla danego
typu pomieszczenia pracy i prowadzonego procesu technologicznego  systemów
wentylacyjnych, ich w³aciwej obs³udze
oraz kontrolowaniu parametrów pracy
tych systemów w regularnych odstêpach
czasu.
Dzia³ania te nale¿y prowadziæ w celu
wyeliminowania niekorzystnych zjawisk,
mog¹cych wp³ywaæ na niew³aciwe warunki pracy, miêdzy innymi:
 kumulowanie siê w ró¿nych obszarach pomieszczeñ pracy zanieczyszczeñ
emitowanych na stanowiskach pracy,
 dyskomfort pracy, z uwagi na niew³aciw¹ prêdkoæ i kierunek ruchu powietrza w pomieszczeniach pracy, a tak¿e niew³aciw¹ temperaturê i wilgotnoæ
powietrza.
Do oceny efektywnoci dzia³ania instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej
i urz¹dzeñ wentylacji miejscowej oraz do
oceny wymiany i rozdzia³u powietrza, w
pomieszczeniach pracy mog¹ byæ wykorzystywane ró¿ne metody badañ [1-3].
W Polsce obecnie szeroko stosowane
s¹ tradycyjne metody badawcze oparte na
anemometrii. W krajach UE i USA do
oceny skutecznoci dzia³ania instalacji
wentylacyjnych i do oceny warunków
higienicznych rodowiska powietrznego

Opracowanie wykonano ze rodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, przeznaczonych
na realizacjê prac wdro¿eniowych i upowszechniaj¹cych wyniki zadañ badawczych Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i
ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy
dofinansowywanego przez Komitet Badañ Naukowych.

*)

w pomieszczeniach coraz szersze zastosowanie znajduj¹ techniki pomiarowe
wykorzystuj¹ce metody znaczników gazowych. Z uwagi na dok³adnoæ i wszechstronnoæ, metody bazuj¹ce na znacznikach gazowych s¹ obecnie uznawane za
jedne z bardziej przydatnych w technice
wentylacyjnej.
Metoda znaczników gazowych mo¿e
byæ równie¿ stosowana do lokalizowania
obszarów nie wentylowanych pomieszczeñ pracy, tzn. obszarów, które s¹ praktycznie poza zasiêgiem oddzia³ywania
urz¹dzeñ wentylacyjnych. W obszarach
tych mo¿e dochodziæ do kumulowania siê
zanieczyszczeñ emitowanych na stanowiskach pracy.
W niniejszym artykule omówiono znormalizowane metody badawcze bazuj¹ce
na znacznikach gazowych.
ZNORMALIZOWANE
METODY BADAÑ

Znormalizowane metody badañ bazuj¹ce na znacznikach gazowych stosowane s¹ do:
 oceny emisji substancji niebezpiecznych z maszyn do rodowiska pracy [4,5],
 pomiaru przep³ywu gazu w przewodach [6,7],
 oceny dzia³ania wyci¹gów laboratoryjnych [8].

Metody badañ do oceny emisji
substancji niebezpiecznych
z maszyn do rodowiska pracy
Metody stosowane do oceny emisji
substancji niebezpiecznych z maszyn do
rodowiska pracy zosta³y znormalizowane w ramach dzia³alnoci Europejskiego
Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC
114 i opisane w normach:
 EN 1093-1:1999 pt. Maszyny. Bezpieczeñstwo. Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem.
Wybór metod badañ [4],
 EN 1093-4:1996 pt. Maszyny. Bez-

pieczeñstwo maszyn. Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych
powietrzem. Skutecznoæ wychwytu zanieczyszczeñ przez odci¹g miejscowy  Metoda znaczników gazowych [5].
Obecnie w Polsce opracowywane s¹
projekty wymienionych norm, przewidziane do ustanowienia jako polskie normy w latach 2001-2002.
W normie EN 1093-1:1999 [2] zawarto podstawowe zasady dobierania odpowiednich metod badawczych w zale¿noci od:
 miejsca wykonywania badañ: w laboratoriach (w komorze pomiarowej lub
w ca³ym pomieszczeniu) oraz w pomieszczeniach przemys³owych na stanowiskach pracy,
 rodzaju zastosowanego systemu
wentylacyjnego: wentylacji mechanicznej
ogólnej i urz¹dzeñ wentylacji miejscowej,
 rodzaju okrelanych parametrów:
skutecznoci wychwytu zanieczyszczeñ
przez odci¹g miejscowy, skutecznoci
odsysania zanieczyszczeñ przez odci¹g
miejscowy oraz stê¿enia zanieczyszczeñ
powietrza w pomieszczeniu pracy.
Jako substancja testowa mo¿e byæ zastosowany aerozol testowy lub znacznik
gazowy. Stosowanie metody z wykorzystaniem aerozolu testowego bardziej imituje rzeczywist¹ sytuacjê, jaka wystêpuje
w przypadku emisji zanieczyszczeñ, jednak¿e metody bazuj¹ce na znacznikach
gazowych umo¿liwiaj¹ wykonywanie
pomiarów z wykorzystaniem substancji
mniej szkodliwych ni¿ substancje aerozoli testowych. Ponadto pomiary s¹ wykonywane z wiêksz¹ dok³adnoci¹, gdy¿
znacznik gazowy z regu³y nie wystêpuje
jako rzeczywiste zanieczyszczenie powietrza, co mo¿e mieæ miejsce w przypadku
aerozoli testowych.
Badania laboratoryjne prowadzi siê w
specjalnie skonstruowanej komorze o
okrelonych wymiarach lub w ca³ym pomieszczeniu. W komorze jest umieszczana maszyna emituj¹ca zanieczyszczenia.
Okrelanie emisji zanieczyszczeñ odby-
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wa siê w cile okrelonych warunkach
pracy wentylacji komory i eksploatacji
maszyny, mierz¹c stê¿enia w ró¿nych
punktach ich rozprzestrzeniania siê. W
przypadku badañ wykonywanych w ca³ym pomieszczeniu laboratorium okrela
siê rozk³ad stê¿eñ zanieczyszczeñ emitowanych z maszyny oraz prêdkoæ ruchu
powietrza w przestrzeni pomieszczenia,
przy znanych parametrach pracy wentylacji.
W pomieszczeniach pracy [4] ocenia
siê emisjê zanieczyszczeñ z maszyn, których wymiary lub wymagania technologiczne nie pozwalaj¹ na wykonywanie
badañ w laboratorium. Podczas badañ
symulowane s¹ rzeczywiste warunki rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ z wybranej maszyny, przy czynnej wentylacji
ogólnej pomieszczenia i czynnych urz¹dzeniach wentylacji miejscowej. Ocena
emisji zanieczyszczeñ z wybranej maszyny polega na okreleniu rozk³adu stê¿eñ
zanieczyszczeñ i rozk³adu prêdkoci powietrza w przestrzeni pomieszczenia.
W normie EN 1093-4:1996 [5] jest
przedstawiona metoda pomiaru skutecznoci wychwytu zanieczyszczeñ za pomoc¹ odci¹gu miejscowego, stanowi¹cego
wyposa¿enie maszyny. Pomiar ten jest
wykorzystywany m.in. do:
 oceny skutecznoci dzia³ania odci¹gu miejscowego zastosowanego przy danej maszynie (równie¿ po wprowadzeniu zmian zmierzaj¹cych do jego udoskonalenia),
 porównywania skutecznoci dzia³ania odci¹gów miejscowych stosowanych
przy maszynach o podobnej konstrukcji.
Zasada metody polega na okrelaniu
strumienia masy znacznika gazowego, w
przypadku gdy: znacznik gazowy jest
podawany bezporednio do przewodu
odsysaj¹cego odci¹gu miejscowego (strumieñ masy znacznika qe) oraz gdy podawany jest w charakterystycznym punkcie
lub w strefie emisji rzeczywistego zanieczyszczenia (strumieñ masy znacznika
qc).
W pierwszej fazie badañ okrela siê
rednie stê¿enie t³a (C1) w wybranym
punkcie w przewodzie odsysaj¹cym w
chwili, gdy znacznik gazowy nie jest jeszcze podawany do przewodu. Nastêpnie
wprowadza siê znacznik gazowy ze znan¹ i sta³¹ szybkoci¹ bezporednio do
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przewodu odsysaj¹cego odci¹gu miejscowego i okrela rednie stê¿enie znacznika (C2) w danym przekroju przewodu. W
trzeciej fazie wykonuje siê pomiary redniego stê¿enia znacznika gazowego (C3)
w tym samym przekroju przewodu odsysaj¹cego, ale wtedy, gdy znacznik jest
podawany w charakterystycznym punkcie lub strefie emisji rzeczywistego zanieczyszczenia podczas pracy maszyny. Po
zakoñczeniu podawania znacznika gazowego i ustabilizowaniu siê poziomu t³a
zostaje okrelone rednie stê¿enie znacznika gazowego (C1'). Uk³ad pomiarowy

oraz sposób przeprowadzenia kolejnych
faz pomiaru przedstawiono na rys. 1 [5].
Natomiast przyk³adowe zmiany stê¿enia
znacznika gazowego w czasie pomiarów
ilustruje rys. 2 [5].
Skutecznoæ wychwytu zanieczyszczeñ przez odci¹g miejscowy (ηc) okrela siê z nastêpuj¹cej zale¿noci:
ηc = (qc/qe) x 100 (%)
(1)
gdzie:
qe = Q(C2 - C1)
(2)
Q  redni strumieñ objêtoci powietrza przep³ywaj¹cego przewodem odsy-

Faza 1. Pomiar redniego stê¿enia t³a przed i po podaniu znacznika gazowego
do przewodu odsysaj¹cego

Faza 2. Pomiar redniego stê¿enia podczas podawania znacznika gazowego bezporednio
do przewodu odsysaj¹cego odci¹gu miejscowego

Faza 3. Pomiar redniego stê¿enia podczas podawania znacznika gazowego w charakterystycznym punkcie lub strefie emisji rzeczywistego zanieczyszczenia

Rys. 1. Uk³ad dozowania i pobierania próbek znacznika gazowego [5]
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saj¹cym w czasie okrelania strumienia
masy znacznika qe,
qc = Q' (C3 - C1' )
(3)
Q'  redni strumieñ objêtoci powietrza przep³ywaj¹cego przewodem odsysaj¹cym w czasie okrelania strumienia
masy znacznika qc,
Podczas badañ powinny byæ okrelone wszystkie charakterystyczne parametry pracy odci¹gu miejscowego, takie jak:
strumieñ objêtoci przep³ywu powietrza,
szybkoæ podawania znacznika gazowego, po³o¿enie odci¹gu w stosunku do badanej maszyny itd.

Metody badañ do pomiaru
przep³ywu gazu w przewodach
W normie ISO 4053-1:1997 Pomiar
przep³ywu gazu w przewodach  Metody
znaczników gazowych  Czêæ 1: Wymagania ogólne [6] oraz normie ISO 40534:1978 Pomiar przep³ywu gazu w przewodach  Metody znaczników gazowych
 Czêæ 4: Metoda czasu przejcia radioaktywnych znaczników gazowych [7]
s¹ opisane dwie metody pomiaru przep³ywu gazu w przewodach wentylacyjnych
z zastosowaniem znaczników gazowych.
Pierwsza metoda  metoda rozcieñczania  polega na wprowadzaniu znacznika
gazowego ze sta³¹ szybkoci¹ w wybranym punkcie przewodu wentylacyjnego,
a nastêpnie na okrelaniu stopnia rozcieñczenia znacznika po dokonaniu pomiaru
jego stê¿enia w punktach rozmieszczonych
wzd³u¿ przewodu wentylacyjnego. Stopieñ
rozcieñczenia znacznika jest proporcjonalny do strumienia masy powietrza przep³ywaj¹cego w przewodzie wentylacyjnym.
Druga metoda  metoda czasu przejcia  polega na wprowadzeniu znanej iloci znacznika gazowego w wybranym
punkcie przewodu wentylacyjnego, a nastêpnie na pomiarze czasu przejcia znacznika w prostym odcinku przewodu miêdzy:
 punktem podawania znacznika a
punktem wykrycia znacznika, znajduj¹cym siê w cile okrelonej odleg³oci od
punktu podawania znacznika,
 dwoma wybranymi punktami pomiarowymi znajduj¹cymi siê w cile okrelonej odleg³oci.

Normy [6,7] zalecaj¹ stosowanie nastêpuj¹cych znaczników:
 nie radioaktywnych: helu  He, szeciofluorku siarki  SF6, metanu  CH4,
podtlenku azotu  N2O;
 radioaktywnych, przedstawionych w
tabeli.
Zalet¹ prowadzenia badañ z wykorzystaniem znaczników radioaktywnych jest
mo¿liwoæ wykonywania pomiarów za
pomoc¹ sond umieszczonych na zewn¹trz
przewodu wentylacyjnego, które rejestruj¹ intensywnoæ promieniowania znacznika w punktach pomiarowych. Ze wzglêdu na ochronê osób wykonuj¹cych badania oraz na ochronê rodowiska, korzystniejsze jest stosowanie znaczników o krótkim okresie po³owicznego rozpadu. Badania z zastosowaniem znaczników radioaktywnych mog¹ byæ wykonywane jedynie za zgod¹ w³adz administracyjnych i
tylko przez osoby, które zosta³y odpowiednio przeszkolone oraz wyposa¿one
w rodki ochrony.
Istotnym zagadnieniem jest wybór odpowiedniej odleg³oci L miêdzy punktem
podawania znacznika a punktami pomiaru jego stê¿enia. Odleg³oæ L jest nazywana odleg³oci¹ mieszania i nie jest
wartoci¹ sta³¹, ale uzale¿nion¹ od za³o¿onych dopuszczalnych zmian stê¿enia w
przekroju poprzecznym przewodu wentylacyjnego.
Odleg³oæ mieszania L jest zwykle
okrelana dowiadczalnie, gdy¿ jak wynika z dotychczasowych badañ, odleg³oæ
Lt obliczona teoretycznie znacznie ró¿ni
siê od odleg³oci Ld wyznaczonej dowiadczalnie. Na przyk³ad, gdy znacznik
jest podawany w rodku przewodu wentylacyjnego Ld ≈ 2 Lt.
Zmniejszenie odleg³oci mieszania
L mo¿na osi¹gn¹æ przez podawanie
znacznika:
 za pomoc¹ ród³a w postaci wtryskiwacza o wielu otworach, które s¹ rozmieszczone równomiernie wzd³u¿ przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego (przynajmniej szeæ otworów),
 w kierunku przeciwnym do kierunku przep³ywu gazu, z prêdkoci¹ znacznie przewy¿szaj¹c¹ prêdkoæ przep³ywu
gazu w przewodzie wentylacyjnym (stosuj¹c tê metodê mo¿na osi¹gn¹æ zmniejszenie odleg³oci mieszania o 30%, w
stosunku do przypadku, gdy znacznik jest

Rys. 2. Przyk³adowe zmiany stê¿enia znacznika gazowego w czasie pomiarów [5]

podawany w rodku przewodu wentylacyjnego),
 za pomoc¹ róde³ w postaci wtryskiwaczy o ró¿nych kszta³tach otworów
emituj¹cych znacznik i umieszczonych
pod odpowiednim k¹tem w stosunku do
kierunku przep³ywu gazu w przewodzie
wentylacyjnym (stosuj¹c wtryskiwacz z
trzema trójk¹tnymi otworami, umieszczonymi pod k¹tem 40o w stosunku do kierunku przep³ywu gazu w przewodzie
wentylacyjnym, mo¿na zmniejszyæ odleg³oæ mieszania o ok. 33%, w odniesieniu do przypadku, gdy znacznik jest
podawany w rodku przewodu).
Znaczne zmniejszenie odleg³oci mieszania mo¿na uzyskaæ podaj¹c znacznik
przed wentylatorem.
Obecnoæ w badanym przewodzie zaworów, ³uków i innych tego typu elementów, przyspiesza proces mieszania znacznika z gazem, a w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia odleg³oci mieszania. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e taki spoZNACZNIKI RADIOAKTYWNE

sób zmniejszania odleg³oci mieszania
nie mo¿e byæ wykorzystywany podczas
stosowania metody czasu przejcia, kiedy ze wzglêdu na wymagan¹ dok³adnoæ
badañ, pomiary powinny byæ prowadzone w prostym odcinku przewodu, bez za-
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worów, ³uków itd.  nawet kosztem uzyskania gorszego wymieszania znacznika
z gazem.

Metody badañ do oceny dzia³ania
wyci¹gów laboratoryjnych
Metoda badania wyci¹gów laboratoryjnych z wykorzystaniem znaczników
gazowych jest opisana w normie ANSI/
ASHRAE 110-1995 Metoda oceny dzia³ania wyci¹gów laboratoryjnych [8].
Metoda mo¿e byæ stosowana do oceny dzia³ania:
 wyci¹gu laboratoryjnego przy okrelonych przez producenta warunkach badañ (badania w warunkach laboratoryjnych),
 nowo zamontowanego lub ju¿ u¿ytkowanego wyci¹gu laboratoryjnego zainstalowanego w pomieszczeniu (badania
w warunkach u¿ytkowania).
Podstaw¹ do oceny dzia³ania wyci¹gu
laboratoryjnego s¹ wyniki badañ uzyskanych podczas:
1) wizualizacji przep³ywu,
2) pomiarów prêdkoci przep³ywu powietrza,

Rys. 3. Umiejscowienie manekina oraz emitera znacznika gazowego podczas badania wyci¹gu laboratoryjnego: a  rama okienna wyci¹gu, b  miejsce podawania znacznika gazowego wewn¹trz wyci¹gu
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3) pomiarów stê¿eñ znacznika gazowego.
Wyci¹g laboratoryjny mo¿na badaæ
wykorzystuj¹c wszystkie trzy wymienione metody (dotyczy to w szczególnoci
badañ, których celem jest pe³na ocena
skutecznoci dzia³ania wyci¹gu) lub tylko dwie pierwsze metody, przy czym badania wykonywane metod¹ znaczników
gazowych powinny byæ zawsze poprzedzone badaniami metod¹ wizualizacji i
pomiarami prêdkoci przep³ywu powietrza.
Badania metod¹ wizualizacji polegaj¹
na obserwacji przep³ywu dymu wytwarzanego wewn¹trz wyci¹gu laboratoryjnego. Je¿eli dym wytwarzany w poszczególnych miejscach wewn¹trz wyci¹gu jest
ca³kowicie odci¹gany z wyci¹gu i nie
stwierdza siê jego obecnoci w pobli¿u
powierzchni czo³owej wyci¹gu, wtedy
uwa¿a siê, ¿e wyci¹g spe³nia wymagania
badañ metod¹ wizualizacji.
Pomiary prêdkoci liniowej wewn¹trz
wyci¹gu przeprowadza siê w punktach
pomiarowych rozmieszczonych równomiernie w p³aszczyznach pionowych i
poziomych oraz w p³aszczynie czo³owej
wyci¹gu. Wyniki pomiarów prêdkoci
rejestruje siê wraz z wymiarami ich po³o¿enia w odniesieniu do badanego wyci¹gu laboratoryjnego. Oblicza siê równie¿
wartoæ redni¹ prêdkoci liniowej powietrza w wyci¹gu.
W celu wyregulowania parametrów
pracy wyci¹gu, w badaniach laboratoryjnych (badaniach producenta) wykonuje
siê pomiary prêdkoci liniowej wewn¹trz
wyci¹gu przy: 25%, 50% i 100% otwarciu ramy okiennej wyci¹gu laboratoryjnego. Wyniki pomiarów prêdkoci uzyskane dla poszczególnych pozycji otwarcia wyci¹gu laboratoryjnego powinny byæ
urednione, a nastêpnie porównane z odpowiadaj¹cymi im wartociami, zawartymi w dokumentacji projektowej wyci¹gu.
Badania metod¹ znacznika gazowego
polegaj¹ na okreleniu stê¿enia znacznika gazowego w charakterystycznych
punktach odpowiadaj¹cych strefie oddychania cz³owieka. Zalecanym w normie

[8] znacznikiem gazowym jest szeciofluorek siarki. Do badañ mog¹ byæ wykorzystywane inne znaczniki, je¿eli zalecany w normie [8] mo¿e mieæ niekorzystny
wp³yw na materia³y zastosowane do wykonania wyci¹gu laboratoryjnego lub na
materia³y znajduj¹ce siê w pomieszczeniu.
Badania powinny byæ wykonywane z
wykorzystaniem manekina trójwymiarowego o wysokoci 170 cm. Wymiary
manekina powinny byæ w odpowiedniej
proporcji do wymiarów poszczególnych
czêci cia³a typowego cz³owieka. Elementy podpieraj¹ce manekin musz¹ byæ tak
zaprojektowane, aby nie wp³ywa³y na
zmianê prêdkoci przep³ywu powietrza
wokó³ manekina, ustawionego w pozycji
pokazanej na rysunku 3. Manekin nale¿y
ubraæ w odzie¿ typow¹ dla pracowników
obs³uguj¹cych wyci¹gi laboratoryjne.
Przed podaniem znacznika gazowego
do wnêtrza wyci¹gu laboratoryjnego nale¿y okreliæ jego rednie stê¿enie w powietrzu pomieszczenia, w którym jest
zainstalowany wyci¹g (t³o pomieszczenia). Jest on podawany za pomoc¹ trzech
róde³ punktowych (dysz), które s¹
umieszczone w odleg³oci 150 mm od
ciany czo³owej wyci¹gu (rys. 3).
Pomiary stê¿enia znacznika gazowego s¹ dokonywane w strefie oddychania
za pomoc¹ zainstalowanej na manekinie
sondy do pobierania próbek powietrza,
która instalowana jest w okolicach nosa i
ust manekina. Badania s¹ prowadzone dla
kilku charakterystycznych pozycji manekina w odniesieniu do wyci¹gu laboratoryjnego.
Dla ró¿nych wysokoci otwarcia ramy
okiennej wyci¹gu s¹ tak¿e wykonywane
pomiary stê¿enia znacznika w okrelonych punktach wokó³ powierzchni roboczej wyci¹gu.
W normie [8] opisano równie¿ sposób
postêpowania podczas badania wp³ywu
przesuwania ramy okiennej wyci¹gu laboratoryjnego na rozk³ad stê¿enia znacznika gazowego w strefie oddychania manekina.
Podczas wykonywania badañ w warunkach u¿ytkowania powinien byæ czyn-
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ny system wentylacji ogólnej oraz wszystkie urz¹dzenia wentylacji miejscowej (np.
wyci¹gi laboratoryjne) zainstalowane w
pomieszczeniu. Badania nale¿y prowadziæ w rzeczywistej sytuacji pracy wyci¹gu, tzn. z umieszczonymi w nim przedmiotami, które najczêciej s¹ wykorzystywane podczas prac pod wyci¹giem. Przed
przyst¹pieniem do badañ nale¿y wykonaæ
szkic pomieszczenia, obrazuj¹cy rozmieszczenie g³ównych elementów jego
wyposa¿enia, z uwzglêdnieniem przede
wszystkim rozmieszczenia wyci¹gów laboratoryjnych.
*
* *
W niniejszym artykule przedstawiono
znormalizowane metody badawcze z
wykorzystaniem znaczników gazowych.
Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e bogatym
ród³em informacji na ten temat mog¹ byæ
publikacje z prac badawczych wykonywanych w ró¿nych orodkach badawczych [9-17].
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