
Podczas otwarcia drzwi pomiędzy pomiesz-

czeniami o różnej temperaturze powstaje ruch 

powietrza (konwekcja). Ciepłe powietrze przepły-

wa do zimnego pomieszczenia przez górną część 

drzwi, jednocześnie zimne powietrze wypływa 

do cieplejszego pomieszczenia dołem (rysunek 

1). Jest to szczególnie niekorzystne w przypad-

ku mroźni, gdzie różnica temperatur pomiędzy 

pomieszczeniami jest duża, co powoduje olbrzy-

mią wymianę energii cieplnej. Efektem tego jest 

ucieczka zimnego powietrza z mroźni i podwyż-

szenie temperatury w jej wnętrzu (zwłaszcza w 

pobliżu drzwi).

Aby przy otwartych drzwiach ograniczyć stra-

ty energii wynikające z różnicy temperatur należy 

zamontować odpowiednią kurtynę powietrzną 

np. do mroźni typu IndAC. To rozwiązanie dzię-

ki zastosowanym technologiom modelowania 

strumienia w najwyższym z możliwych stopniu 

ogranicza wymianę powietrza i pozwala utrzymać 

żądaną temperaturę w chronionym pomieszcze-

niu (rysunek 2).

Swobodny dostęp do mroźni
Kurtyny powietrzne Model MAT

Częstymi problemami w mroźniach, do których drzwi muszą być często 
otwarte, jest utrata chłodu, mgła i oblodzenie. Natomiast standardy systemu 
HACCP dotyczące wymagań temperatury wewnątrz mroźni dopuszczają 
niewielkie jej odchylenia oraz kładą nacisk na higienę transportu.

Drugim częstym problemem w mroźni jest 

wilgoć. Kiedy ciepłe powietrze z pomieszczenia 

przyległego zostaje oziębione przez bardzo zimne 

powietrze z mroźni, wilgotność względna takiego 

powietrza jest wyższa niż 100%, co powoduje kon-

densację pary wodnej. Dostające się do mroźni 

wilgotne powietrze spowoduje powstanie mgły. 

Gdy powietrze ma wyższą temperaturę niż średnia 

temperatura w mroźni, mgła podniesie się i dotrze 

do ścian oraz sufitu. Powoduje to odkładanie się 

na tych powierzchniach lodu, który może spadać 

w postaci śniegu na przechowywane w mroźni 

produkty oraz na podłogę.

Wynikiem powstawania mgły w mroźni jest 

osadzanie się lodu na jej ścianach i urządzeniach 

chłodniczych. Lód na parownikach tych urządzeń 

zmniejsza efektywność ich działania oraz w istotny 

sposób skraca ich żywotność. Rezultatem tego są 

stosunkowo wysokie koszty utrzymania i napraw 

oraz wysokie koszty zużycia energii elektrycznej. 

Aby zrównoważyć utratę efektywności sprzętu  

chłodniczego oraz straty chłodu przez otwarte 

drzwi, potrzebna jest dodatkowa wydajność chłod-

nicza. Uciążliwe jest także częste czyszczenie chłod-

ni oraz pokrytych lodem urządzeń chłodniczych.

Występowanie zjawiska powstawania mgły 

i osadzania się szronu i lodu stwarza ponadto 

duże zagrożenie dla pracujących w mroźni osób. 

Osadzanie się szronu na najczęściej stosowanych 

zasłonach paskowych powoduje pogorszenie wi-

doczności, co może być przyczyną kolizji pracują-

cych w chłodni wózków widłowych.

Aby ograniczyć wspomniane problemy, zazwy-

czaj stosuje się drzwi szybko otwierające się lub 

kurtyny paskowe. Plastykowe paski umożliwiają 

szybki transport oraz zapewniają pewien stopień 

widoczności. Niedogodnością tego rozwiązania 

jest słaba skuteczność. Zasłonięcie przejścia paska-

mi lub drzwiami zmniejsza mieszanie się powietrza 

z mroźni z powietrzem z pomieszczenia przyległego 

choć stanowi ograniczenie w komunikacji. Za każ-

dym razem gdy przejście jest używane - problem 

powraca.

Rozwiązanie kompleksowe
Aby zapewnić swobodny dostęp do mroźni, 

zagwarantować stałą temperaturę oraz jednocze-

śnie rozwiązać problem mgły i szronienia, firma 

Biddle skonstruowała specjalny model kurtyny 

powietrznej z przeznaczeniem do mroźni. W kur-

tynie wykorzystano technologię Multi Air stream 

Technology (MAT), opracowaną i opatentowaną 

przez firmę Biddle. Wytwarzając trzy strumienie 

powietrzne, kurtyna MAT tworzy skuteczną barierę 

pomiędzy mroźnią, a pomieszczeniem przyległym.

W kurtynach MAT wykorzystano również 

opatentowaną technologię „wygładzania”stru-

mienia - Rectifier. Specjalnie zaprojektowane kratki 

nawiewne zapobiegają powstawaniu turbulencji 

strumienia, nawiewając trzy proste, skoncentrowa-

ne strumienie: równolegle i z tą samą prędkością. 

Dzięki temu strumienie nie mieszają się ze sobą, a 

powietrze dociera do poziomu podłogi.

Dwa zewnętrzne strumienie mają skrajnie 

rożne wartości temperatury i wilgotności (strumień 

A i C - rysunek 3). W tym leży przyczyna zjawiska 

kondensacji (powstawania mgły) w punkcie miesza-

nia (znajdującym się na przerywanej linii widocznej 

na wykresie Molliera). Aby zapobiec kondensacji, 

wprowadza się strumień B oddzielający strumienie 

A i C. Strumień B powstaje dzięki podgrzaniu po-

wietrza zasysanego z mroźni. Wilgotność względna 

tego strumienia jest niska, więc może zaabsorbo-

Rys. 1. Otwarte drzwi do mroźni, ucieczka 
powietrza zimnego dołem i napływ powietrza 
ciepłego górą.

Rys. 2. Otwarte drzwi do mroźni z zamonto-
waną kurtyną powietrzną Biddle – widoczna 
redukcja strat chłodu. 



Rys. 4. Kurtyna powietrzna do mroźni IsolAir.

Rys. 3. Rozwiązanie problemów oblodzenia i mgły – specjalistyczna kurtyna powietrzna MAT.

wać wilgoć przy kontakcie ze strumieniem A. Nie 

ma mieszania się powietrza ciepłego i wilgotnego 

(A) z zimnym i suchym (C), więc zminimalizowane 

zostaje ryzyko wystąpienia mgły (niebieska linia na 

wykresie Molliera). Temperatura strumienia B jest 

regulowana automatycznie dzięki czujnikom tem-

peratury i wilgotności kontrolującymi na bieżąco 

parametry powietrza w mroźni i pomieszczeniu 

przyległym.

Dlaczego warto stosować
kurtyny MAT?

• Redukcja strat energii od 70 do 80%.

• Wyeliminowanie powstawania mgły (a co 

za tym idzie – oszronienia i oblodzenia).

• Stworzenie wolnej przestrzeni do trans-

portu, bezpieczny, bezkolizyjny przejazd 

wózków widłowych, drzwi mogą pozostać 

stale otwarte.

• Bezpieczeństwo dla personelu.

• Zabezpieczenie przed oblodzeniem skła-

dowanych produktów oraz zmniejszenie 

napływu powietrza z holu załadunkowego 

(higiena i wymagania systemu HACCP).

• Mniejsze zużycie energii elektrycznej po-

trzebne do napędu urządzeń chłodniczych.

• Dłuższa żywotność urządzeń chłodniczych.

• Wyeliminowanie konieczności czyszcze-

nia chłodni oraz parowników urządzeń 

chłodniczych.

Dane techniczne dostępne na życzenie.

Dla mniejszych mroźni lub pomieszczeń, gdzie 

problemem nie jest wilgotność, ale oddzielenie 

pomieszczeń o różnej temperaturze -- Biddle oferuje 

jednostrumieniowe kurtyny do mroźni (Indac2 i 

Isolair – rysunek 4).

W 2015 roku oferta rozszerzyła się o hybrydo-

wy model kurtyny MAT wykorzystujący w procesie 

ochrony komory ciepło odpadowe z procesu chło-

dzenia, model IsolAir do ochrony mniejszych komór 

chłodni i mroźni oraz kolejną generację modelu 

Indac, model IndAC2 o obniżonym zużyciu energii.
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Kurtyny powietrzne dla każdej aplikacji:
komfortowe, uniwersalne, przemysłowe

 • Specjalistyczne kurtyny do chłodni i mroźni
 • Ogrzewcze z dyszami dalekiego zasięgu
 • Aparaty grzewczo - wentylacyjne

BIDDLE - wyznaczamy standardy


