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Obecnie urządzenia te mogą być wy-
posażone niemal we wszystko, co tylko 
przyjdzie nam do głowy. Od prostej 
grzałki, poprzez niestandardowe filtry 
powietrza po układy jonizujące powie-
trze. Mogą pracować samodzielnie, 
w skomplikowanych układach, np. 
w biurowcach, ale mogą też być czę-
ścią systemu wentylacji mechanicznej 
w pracy czy w domu. Niezależnie od 
tego, czy chłodzą samochód, dom, 
biuro czy ogromną galerię handlową, 
ogólna zasada działania jest taka sama. 
Świadomość, w jaki sposób działa kli-
matyzator oraz wiedza, jak go popraw-
nie używać pomoże nam nie tylko 
uniknąć przeziębień, ale też znacząco 
poprawi komfort życia w klimatyzo-
wanych pomieszczeniach, a nawet 
przyniesie korzyści dla zdrowia.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Praca klimatyzatora uzależniona jest 
od cyklu obiegu czynnika chłodzącego 
przez dwie jednostki – wewnętrzną 
i zewnętrzną – połączone systemem 
rurek. W uproszczeniu, układ klimatyza-
tora składa się z kompresora (sprężarki), 
parownika i wentylatora (w jednostce 
wewnętrznej), skraplacza i wentylatora 
(w jednostce zewnętrznej) oraz zaworu 
rozprężnego. Wentylatory w obu jed-
nostkach wymuszają obieg powietrza, 
czym zwiększają skuteczność wymiany 
ciepła w każdym cyklu.

W jaki sposób klimatyzator schła-
dza powietrze w pomieszczeniu? 
Wewnątrz jednostki znajduje się pa-
rownik, a w nim rozprężony ciekły 
czynnik chłodniczy o temperaturze 
niższej od temperatury otoczenia. 
Czynnik chłodniczy pobiera energię 
cieplną z powietrza i odparowuje do 
stanu gazowego. Gorący gaz prze-
pompowywany jest systemem rurek 
do sprężarki, która znajduje się w jed-
nostce zewnętrznej. W sprężarce gaz 
zostaje skompresowany i przepływa 
do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do 
powietrza na zewnątrz i skrapla się do 
przechłodzonej cieczy (pod wysokim 
ciśnieniem). W stanie ciekłym z kolei 
przechodzi przez zawór rozprężny 
zmniejszając swoje ciśnienie, skutkiem 
czego jest obniżenie jego temperatu-
ry poniżej temperatury chłodzonego 
pomieszczenia. Przechłodzony czynnik 
przepływa dalej do parownika i roz-
poczyna kolejny cykl, którego efektem 
jest chłodniejsze powietrze wewnątrz 
pomieszczenia i cieplejsze wokół jed-
nostki zewnętrznej.

Klimatyzator pozbawiony wszelkich 
czujników oraz układów sterujących 
byłby mało użyteczny, ponieważ 
chłodziłby pomieszczenie z pełną 
mocą i wymagał ręcznego sterowania 
jego pracą. Dzięki układom czujników 
i sterowników klimatyzatory 

Świat idzie do przodu, na rynku pojawiają się coraz nowsze gadżety i udogodnienia. 
Wraz z rozwojem technologii obniżają się ceny dóbr uznawanych kiedyś za luksusowe, 
a które dzisiaj stają się już standardem. Do takich dóbr z pewnością można zaliczyć 
klimatyzację, której zastosowanie stało się na tyle powszechne, że łatwiej wskazać 
w przestrzeni publicznej miejsca, gdzie jej nie ma, niż wymieniać te, gdzie jest. Więk-
szość z nas zetknie się z jej działaniem w prywatnych samochodach, w miejscach 
pracy, w komunikacji miejskiej, sklepach, restauracjach, kinie, ale też coraz częściej 
w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Taka powszechność występowania klima-
tyzatorów wymaga od nas uświadomienia sobie, jaki może mieć wpływ na nasze życie 
i zdrowie. Coraz częściej przecież słyszymy, że ktoś przeziębił się przez klimatyzację. 
Czy to możliwe? Aby przybliżyć odpowiedź na to pytanie, przyjrzyjmy się działaniu 
klimatyzatorów.
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mogą utrzymywać temperaturę w po-
mieszczeniu na stałym poziomie oraz 
w miarę stałą wilgotność powietrza. 
Tylko specjalistyczne klimatyzatory 
(tzw. precyzyjne) są w stanie dość 
dokładnie utrzymywać zadany para-
metr wilgotności. Większość modeli 

urządzeń zainstalowanych w biu-
rach i samochodach nie wymaga od 
użytkownika niczego prócz informacji 
o oczekiwanej temperaturze pomiesz-
czenia, ewentualnie o sile czy kierun-
ku nawiewu. Całą resztą zajmuje się 
elektronika.

NO DOBRZE, A CO Z TYM 
ZDROWIEM?
Temperatura nawiewu zimnego po-
wietrza blisko klimatyzatora może 
wynosić nawet 5 stopni Celsjusza. 
Ustawienie nawiewu wprost na siebie, 
czy to w biurze, czy w samochodzie, 
może skutkować poważnym przezię-
bieniem zatok, zapaleniem nerwu 
twarzowego czy też gardła. Dodat-
kowo, klimatyzatory podczas swojej 

pracy osuszają powietrze poprzez 
wykraplanie wilgoci z chłodzonego 
powietrza (proces ten jest nieodłączny 
od chłodzenia). Może to skutkować 
podrażnieniem błon śluzowych gardła, 

przesuszeniem nosa oraz oczu. Skra-
plająca się woda odprowadzana jest 
na zewnątrz budynku lub pojazdu, ale 
pewne jej ilości mogą skraplać się na 
filtrach, gdzie zwłaszcza w przerwach 
w pracy klimatyzatora, łatwo rozwijają 
się drobnoustroje. Może to skutko-

wać rozpylaniem zarodników grzybów 
pleśniowych czy chorobotwórczych 
bakterii, np. Legionella sp., czego kon-
sekwencje odczują nie tylko alergicy. 
Aby temu zapobiec, konieczne jest 
dokonywanie czynności serwisowych, 
polegających na czyszczeniu filtrów 
oraz przewodu odprowadzającego 
skropliny przynajmniej dwukrotnie 
w ciągu roku, a w przypadku restau-
racji, czy sklepów z długimi godzinami 
otwarcia, znacznie częściej.

Nie należy jednak panikować i bać 
się klimatyzacji. Wystarczy rozsądnie 
z niej korzystać. Pamiętajmy, żeby nie 
przebywać bezpośrednio w strumie-
niu zimnego powietrza. Klimatyzator 
ma za zadanie chłodzić powietrze 

wokół nas, a nie nasze ciała. Najbar-
dziej komfortowym przedziałem wil-
gotności powietrza dla człowieka jest 
40 do 60%. Warto w miarę możliwości 
kontrolować wilgotność w pomiesz-

czeniach, gdzie długo przebywamy, 
by nie przesuszyć powietrza. Nasze 
gardła, nosy i oczy będą nam za to 
wdzięczne. Wybierając oczekiwaną 
temperaturę, dobierz ją w taki sposób, 
by różnica względem otoczenia nie 
przekraczała 8 stopni Celsjusza. Unik-
niesz tym samym narażenia swojego 
gardła i nosa na szok termiczny. Ciek-
nący nos latem to nie zawsze alergia 
czy przeziębienie. Czasem to fizykalna 
reakcja śluzówki nosa na nagłą zmianę 
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Konieczne jest dokonywanie czynności 
serwisowych, polegających na czyszczeniu 
filtrów oraz przewodu odprowadzającego 

skropliny przynajmniej dwukrotnie w ciągu 
roku, a w przypadku restauracji, czy 

sklepów z długimi godzinami otwarcia, 
znacznie częściej.

Wybierając oczekiwaną temperaturę, 
dobierz ją w taki sposób, by różnica 

względem otoczenia nie przekraczała  
8 stopni Celsjusza. 
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temperatury. Wreszcie, odpowiednio 
częste czyszczenie i dezynfekcja kli-
matyzacji z pewnością poprawi na-
sze samopoczucie, szczególnie, gdy 
jesteśmy alergikami. Może się okazać, 
że czyszczenie lub wymiana filtrów 
będzie konieczna znacznie częściej 
niż dwa razy do roku, jeśli np. nasze 
pomieszczenie znajduje się blisko ru-
chliwej drogi. Nie zapominajmy także 
o naszych samochodach, w których 
przynajmniej raz w roku powinniśmy 

wykonać profesjonalną dezynfekcję 
klimatyzacji, a także warto zbadać jej 
sprawność. Sprawny układ zapewni 
nam chłodne powietrze bez koniecz-
ności ustawiania silnego nawiewu. 
Oprócz odpowiedniej higieny, może-
my doposażyć klimatyzatory w specja-
listyczne filtry. Na rynku są dostępne 
filtry z warstwą bakteriobójczą, czy 
też filtry HEPA (High Efficiency Parti-
culate Air) – o wysokiej skuteczności 
filtrowania, które mogą zapewnić na-

wet jałowe powietrze. Podsumowując, 
to, czy klimatyzacja będzie zagrażała, 
czy wręcz sprzyjała naszemu zdrowiu, 
zależy przede wszystkim od nas.

RAFAŁ ŚLIWA
Pracownik Apteki
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