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Nagrzewnice powietrza 
do lakierni
Problematyka ogrzewania pomieszczeń, 
w których pracują ściany wyciągowe 
podczas nakładania powłok lakierni-
czych czy malarskich, jest powszechnym 
zjawiskiem dotyczącym większości za-
kładów finalnej obróbki drewna. 
Uzupełnienie odessanego przez ściany 
lakiernicze powietrza zapewnia urzą-
dzenie nawiewne typu ZLG - ELBH do-
stosowane do ściany lakierniczej pod 
względem ilości odsysanego powietrza. 
Nagrzewnica dostarcza powietrze z lek-
kim nadmiarem, co powoduje powstanie 

Nagrzewnice powietrza do lakierni
W związku z trwającym okresem zimowym w zakładach drzewnych często pojawiają się problemy związane z ich nadmiernym 
wychładzaniem w wyniku funkcjonowania urządzeń wentylacyjnych w lakierniach lub odciągowych w halach produkcyjnych. 
Firma Penny Gondek z Oleśnicy -  wyłączny przedstawiciel austriacko-czeskiej spółki ELBH s r.o. na rynku polskim - ma w swojej 
ofercie wiele urządzeń wspomagających gospodarowanie energią cieplną w obrębie całego zakładu drzewnego. 

Urządzenia wentylacyjne
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minimalnego nadciśnienia w lakierni. 
Nadciśnienie zapobiega zasysaniu zanie-
czyszczeń pylistych do wnętrza lakierni. 
Ponadto dostarczane powietrze filtro-
wane jest przed wprowadzeniem do po-
mieszczenia. 
Urządzenie nawiewne podłącza się do 
istniejącego obiegu centralnego ogrze-
wania z wymaganym spadkiem tem-
peratury 70/50° C. Nagrzewnica jest 
urządzeniem jednostopniowym z wbu-
dowanymi żaluzjami wewnętrznymi 
i wentylatorem. Połączona jest z wielko-
powierzchniowym filtrem wydmucho-
wym wyposażonym w tkaninę filtra-

cyjną. Konstrukcja filtra zapewnia wylot 
powietrza z prędkością 0,5 m/s, co zapo-
biega powstawaniu zawirowań w stre-
fie lakierowania. Filtr wielkopowierzch-
niowy jest podwieszony pod stropem 
nad stanowiskiem lakierniczym.
 
Wzrost jakości lakierowanych 
elementów
Zastosowanie tego urządzenia ma zna-
czący wpływ na jakość lakierowanych 
elementów. Po pierwsze, zapobiega zja-
wisku osadzania się pyłów na spodniej 
części lakierowanych od góry dużych 
płaskich powierzchni. Dzieje się tak 

dzięki wprowadzeniu do hali odpo-
wiedniej ilości powietrza i zrównaniu 
ciśnień panujących wokół lakierowa-
nych detali, przez co wszelkie pyły le-
żące na podłodze nie są niepotrzebnie 
unoszone w powietrze po uruchomie-
niu pistoletu lakierniczego. 
Po drugie, specjalny wymiennik ciepła 
zainstalowany w urządzeniu zapewnia 
bardzo sprawne dogrzewanie napły-
wającego powietrza, dzięki czemu eli-
minowany jest dyskomfort termiczny 
pracowników znajdujących się w obrę-
bie stanowiska lakierniczego. Ponadto 
eliminuje się negatywne oddziaływa-

nie zimnego wilgotnego powietrza na 
świeżo lakierowaną powierzchnię. Ma 
to szczególne znaczenie w okresie je-
sienno-zimowym.
Opisane rozwiązanie zapewnia kom-
fortowe i bezpieczne warunki pracy 
na stanowiskach lakierniczych. Firma 
Penny Gondek oferuje projekt dosto-
sowany do indywidualnych potrzeb 
klienta, a także dostarczenie peł-
nego systemu oczyszczania powietrza 
w zestawie, tj.: kompletne urządzenie 
nawiewne wraz ze ścianą odciągową 
oraz profesjonalne i terminowe wyko-
nawstwo.

Filtr wielkopowierzchniowy jest podwieszony pod stropem nad stanowiskiem lakierniczym. Nagrzewnica może być połączona z wielkopowierzchniowym filtrem wydmuchowym wyposażonym w tkaninę filtracyjną 
zapewniającą wylot powietrza z prędkością 0,5 m/s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Fot. Penny Gondek

Pęknięcie mrozowe na czereśni. 
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Pęknięcie mrozowe na jesionie.
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Pęknięcie mrozowe na olszy czarnej.
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Pęknięcie mrozowe na platanie.
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listwa mrozowa, a na części pęknię-
cie przyjmuje formę wklęsłą. We-
wnątrz pęknięcia mrozowego, bez 
względu na jego wygląd, często wy-
stępuje zgnilizna.
Pęknięcie mrozowe może ulec zaro-
śnięciu pod warunkiem występo-
wania po sobie kilku łagodnych zim. 
Gdy drzewo, na którym powstało 
pęknięcie mrozowe, ma dużą śred-
nicę, prawdopodobieństwo zaro-
śnięcia pęknięcia zmniejsza się.
Na koniec ciekawostka - w chwili po-
wstawania pęknięć mrozowych 
drzewa pękając głośno „strzelają”, czym 
m.in. tłumaczy się zasadność kolo-
kwialnego zwrotu: „trzaskający mróz”.

Uwaga merytoryczna
Mówiąc o pęknięciach mrozowych 
i opisując je na zdjęciach, zazwy-
czaj stosuje się pewne uproszcze-
nie - również w tym artykule. Pisze 
się bowiem, że dane zdjęcie przed-
stawia pęknięcie mrozowe, podczas 
gdy w rzeczywistości samego pęk-
nięcia wcale nie widać, a najczęściej 
jedynie jego symptomy w postaci li-
stwy mrozowej (to jest jedna z wad 
kształtu). Warto o tym pamiętać.

Robert Kimbar jest autorem „Wad 
drewna”, publikacji na temat mery-
torycznych podstaw klasyfikacji su-
rowca drzewnego.

Pęknięcia mrozowe na kasztanowcu.
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Pękniecie mrozowe na klonie jesionolistnym.
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