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Zestawy odzie¿owe z funkcj¹
^O\WY\OQ_VKMTSNVK\K^YaXSU¸aQ¸\XSMdcMR
:\KMK\K^YaXSU¸aQ¸\XSMdcMRaSéŜO]SýdaSOVYWKdKQ\YŜOXSKWSYMRK\KU^O\dOOU]^\OWKVXcWa^cW^\_NXcWS
aK\_XUKWS UVSWK^cMdXcWS 4ONXYMdOļXSO ]^Y]YaKXK Z\dOd XSMR YNdSOŜ S _UĥKNc MRĥYNdéMO aMSéŜ ]é dLc^ WKĥY
efektywne w odprowadzaniu nadmiaru ciep³a z organizmu, co niekiedy prowadzi do przegrzania, a w konseUaOXMTSļWSO\MS\K^YaXSUKXK]U_^OU_NK\_MSOZVXOQY-dcXXSUS^O]^KXYaSĥcSWZ_V]NYZYNTýMSKZ\KMaUSO\_XU_
YZ\KMYaKXSKXYacMROPOU^caXcMRZYNadQVýNOWMRĥYNdOXSKSaĥKļMSaYļMSYMR\YXXcMRdO]^Ka¸aYNdSOŜYacMR
NVK\K^YaXSU¸aQ¸\XSMdcMR
W publikacji zaprezentowano dwa alternatywne zestawy odzie¿owe opracowane w ramach projektu RESCLO,
dĥYŜYXO d aSO\dMRXSOT YNdSOŜc YMR\YXXOT ]^Y]YaKXOT d TONXcW d Na¸MR aK\SKX^¸a LSOVSdXc ^T d aUĥKNKWS
d WK^O\SKĥ¸a Z\dOWSKXc PKdYaOT :-7 V_L d _UĥKNOW MRĥYNdOXSK dK]SVKXcW ZYaSO^\dOW d L_^VS ]Z\ýŜYXOQY
ZYaSO^\dK <YdaSédKXSK ^O dKZOaXSKTé UYWZK^cLSVXYļë d acZY]KŜOXSOW NYNK^UYacW \K^YaXSUK Y\Kd NKTé
WYŜVSaYļë NY\KŚXOQY UYXPSQ_\YaKXSK dO]^Ka¸a YNdSOŜYacMR a dKVOŜXYļMS YN aK\_XU¸a Z\YaKNdOXSK KUMTS
Sac]^ýZ_TéMcMRdKQ\YŜOħ,KNKXSKVKLY\K^Y\cTXOacUKdKĥcSŜadKVOŜXYļMSYNLKNKXOQYaK\SKX^_dK]^Y]YaKXO
rozwi¹zania termoregulacyjne umo¿liwiaj¹ odprowadzanie ciep³a z cia³a ratownika na poziomie nawet ok. 30 W/m2,
MYUY\dc]^XSOaZĥcaKXKLOdZSOMdOħ]^aY\K^YaXSU¸aQ¸\XSMdcMRZYNMdK]KUMTSY\KdacNĥ_ŜKLOdZSOMdXcMdK]SMR
Z\KMcaZYNdSOWXcWļ\YNYaS]U_QY\éMcW
=ĥYaKUV_MdYaO$YNdSOŜYMR\YXXK\K^YaXSM^aYQ¸\XSMdO\K^YaXSUQ¸\XSMdcUYWPY\^LSOVSdXKMRĥYNdéMKWK^O\SKĥc
przemiany fazowej

Fot. Vitalalp/Bigstockphoto

-VY^RSXQ]O^]aS^R^RO\WY\OQ_VK^SYXP_XM^SYXPY\WSXO\O]M_O\]
Mine rescuers’ work is associated with many extreme hazards, including difficult climatic conditions. At the same
time, the clothing and cooling systems that they use are still too ineffective in terms of dissipating excess heat
from the body, which sometimes leads to overheating and consequent death of a rescuer due to heat stroke. These
factors constituted an impulse to undertake work towards the development of new, effective in terms of cooling
and protective properties, clothing sets for mine rescuers.
This publication presents two alternative clothing sets developed in the RESCLO project, made up of outer protective clothing, used along with one of the two underwear variants, ie. underwear with inserts with phase change
material (PCM) or underwear with air-fed cooling system from the air receiver. These solutions ensure compatibility
with the additional equipment of the rescuer and provide the possibility of ad hoc configuration of clothing sets
depending on the conditions of the action and the threats. Laboratory tests have shown that depending on the
tested variant, the thermoregulatory solutions used allow for heat dissipation from the rescuer's body at the level
of up to 30 W/m2, which will have a positive effect on the safety of mine rescuers during the operation and extend
their safe working time in the underground hot environment.
5OcaY\N]$Z\Y^OM^S`OMVY^RSXQWSXSXQ\O]M_OWSXO\O]M_O\MYWPY\^MYYVSXQ_XNO\aOK\ZRK]OMRKXQOWK^O\SKV]

A]^ýZ
DQYNXSOdNKXcWS1?=NY^cMdéMcWSacZKNU¸a
Z\dcZ\KMca:YV]MOa!\EGQ¸\XSM^aYSacNYbywanie nale¿¹ do sekcji gospodarki o drugim z kolei
a]UKŚXSU_acZKNUYaYļMSXKZYdSYWSOLVS]UY ^T
VSMdLSOY]¸LZY]dUYNYaKXcMRXKZ\KM_TéMcMR
YQ¸ĥOWa:YV]MO9dXKMdK^YŜOTO]^^YNYTONXK
z najniebezpieczniejszych sekcji gospodarki w kraju
ze wzglêdu na trudne warunki geologiczne oraz

ryzyko wyst¹pienia wielu zagro¿eñ naturalnych,
^T^éZXSýëdKaKĥ¸aSacL_MR¸aZcĥ_aýQVYaOQY
ac\d_^¸aQKd¸aS]UKĥZYŜK\¸aOXNYQOXSMdXcMR
(samozap³on) i egzogenicznych, zapaleñ i wybuMR¸aWO^KX_dKaYNXSOħac\YLS]US^Z=^KXYaSé
YXOLOdZYļ\ONXSOZ\dcMdcXc_^\K^cŜcMSKSdN\YaSK
dK\¸aXYZ\KMYaXSU¸aacNYLcaMdcMRUYZKVXSTKU
^OŜXSY]éMcMRSWZYWYM\K^YaXSU¸aQ¸\XSMdcMR1.
1

http://www.gornictwo.ugu.pl/tag/zagrozenia-naturalne/

Polska plasuje siê na 8. miejscu pod wzglêdem
acNYLcMSKZ\YN_UMTSaýQVKUKWSOXXOQYXKļaSOcie2,3. Poziomy ryzyka zawodowego, identyfikowane
w krajowych kopalniach niestety rosn¹, co wynika
ze wzrostu koncentracji wydobycia oraz prowahttp://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2017/05/
Renata-Maczuga-Rynek-w%C4%99gla-kamiennego-na%C5%9Bwi ecie.pdf
3
http://geografia.opracowania.pl/g%C5%82%C3%B3wne_
miejsca_wydobycia_w%C4%99gla_na_%C5%9Bwiecie/
2
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NdOXSKMY\KdQĥýLSOTZ\KMQ¸\XSMdcMRKadaSédU_
z tym w coraz wy¿szej temperaturze, czêsto te¿
Z\dcac]YUSOTaSVQY^XYļMSadQVýNXOTZYaSO^\dKE
G>KUSOaK\_XUSļ\YNYaS]UYaO]Z\KaSKTéŜOXKaO^
YNZYaSONXSYZ\dO]dUYVOXS\K^YaXSMcQ¸\XSMdc_VOQKTéacZKNUYWa^cW\¸aXSOŜļWSO\^OVXcW4KUY
Qĥ¸aXOZ\dcMdcXcdQYX¸aa]UKd_TO]SýYZK\dOXSK
dXKMdXOTZYaSO\dMRXSMSKĥKSN\¸QYNNOMRYacMRY\Kd
Z\dOQ\dKXSOY\QKXSdW_dO]U_^USOWļWSO\^OVXcW
w wyniku udaru cieplnego).
Do odprowadzania nadmiaru ciep³a z organizmu
\K^YaXSMcQ¸\XSMdc]^Y]_TéXKTMdýļMSOTNYNK^UYaO
elementy ubioru, czyli kamizelki ch³odz¹ce z wk³adami ¿elowymi o ³¹cznej masie ok. 4-5 kg. Charak^O\cd_Té]SýYXONYļëU\¸^USWMdK]OWMRĥYNdOXSK
U^¸\c \YdZYMdcXK ]Sý T_Ŝ a WYWOXMSO dKĥYŜOXSK
kamizelki, czêsto jeszcze przed przyst¹pieniem
NY Z\KU^cMdXcMR MdcXXYļMS KUMTS \K^YaXSMdOT 4_Ŝ
po kilkudziesiêciu minutach kamizelki takie przestaj¹
MRĥYNdSëS]^KXYaSéTONcXSONYNK^UYaOYLMSéŜOXSO
dla ratownika. Co gorsze, nie spe³niaj¹ one jednoczeļXSOacWKQKħadKU\O]SOYMR\YXcZ\dONMdcXXSUKWS
gor¹cymi (p³omieñ, promieniowanie cieplne itp.)
Y\KdOVOU^\cMdXYļMSé]^K^cMdXé
-OVOW K\^cU_ĥ_ TO]^ Z\dON]^KaSOXSO dO]^Ka¸a
odzie¿owych, sk³adaj¹cych siê z bielizny i wierzchniej odzie¿y ochronnej z funkcj¹ termoregulacji,
Z\dOdXKMdYXcMR NVK \K^YaXSU¸a Q¸\XSMdcMR
opracowanych w ramach projektu o akronimie
RESCLO. Zestawy te zaprojektowano uwzglêdniaj¹c
wymagania i potrzeby nosz¹cych je, a tak¿e warunki prowadzenia akcji ratowniczych. W stosunku
NYYLOMXSO]^Y]YaKXcMRdO]^Ka¸aYNdSOŜYacMR
WYQéYXOaS]^Y^Xc]ZY]¸LdWXSOT]dcëXSONYQYNXYļMSY\KdZYZ\KaSëLOdZSOMdOħ]^aY\K^YaXSU¸a
Q¸\XSMdcMR

3XNcaSN_KVXO_UĥKNcMRĥYNdéMO
p]^KXaSONdc

?UĥKNcMRĥYNdéMOdacUY\dc]^KXSOW
WK^O\SKĥ¸aZ\dOWSKXcPKdYaOT
Uk³ady ch³odz¹ce z materia³ami przemiany
PKdYaOT acUKd_TéMcWS dNYVXYļë NY YNLSO\KXSK
ciep³a nale¿¹ do najnowszych rozwi¹zañ, wykorzystuj¹cych endotermiczny proces przemiany z cia³a
sta³ego w ciecz (ang. :RK]O -RKXQO 7K^O\SKV] –
PCM). Wprowadzenie w strukturê odzie¿y PCM,
charakteryzuj¹cych siê temperatur¹ przemiany
fazowej na poziomie zbli¿onym do temperatury
]U¸\c a ]^KXSO UYWPY\^_ ]Z\KaSK ŜO a acXSU_
akumulacji ciep³a w organizmie i wzrostu tempe\K^_\c ]U¸\c Z\KMYaXSUK ad\K]^K ^OWZO\K^_\K
PCM zawartych w wyrobie, co powoduje, ¿e zaMdcXKTé ]Sý YXO ^YZSë YNLSO\KTéM Z\dc ^cW MSOZĥY
wydzielane przez organizm u¿ytkownika odzie¿y
EG?UĥKNcMRĥYNdéMOd:-7YU\OļVKXO]éWSKXOW
ZK]caXcMR_UĥKN¸aMRĥYNdéMcMRdOadQVýN_XK^Y
¿e pozwalaj¹ na odbieranie ciep³a z organizmu
MdĥYaSOUKLOdTKUSMRUYVaSOUŚ\¸NOĥdK]SVKXSKMdcXnikiem ch³odz¹cym. W pracach prowadzonych nad
takimi uk³adami, jako czynnik ch³odz¹cy stosowano
XKTMdýļMSOTŜOVOadO]^KVYXOTZY]^KMS]YVOY\KdaY]US
wprowadzone do kamizelki lub odzie¿y ochronnej
[4]. Z jednej strony uk³ady te s¹ elastyczne (zaimplementowane w odzie¿y nie powoduj¹ ograniczenia
\_MR¸aMdcWYLSVXYļMSaSýM]éacQYNXODN\_QSOT
strony zapewniaj¹ one realizacjê funkcji ch³odzenia
tylko w ograniczonym czasie, a nastêpnie wymagaj¹
wymiany w odzie¿y.
Prowadzone badania wykaza³y, ¿e PCM stosowane w wyrobach odzie¿owych w postaci mikroUKZ]_ĥOUMRK\KU^O\cd_Té]SýLK\NdYWKĥédNYVXYļMSé
do odbierania nadmiaru ciep³a i s¹ niewystarczaj¹ce
do zapewnienia ograniczenia dyskomfortu cieplXOQYaQY\éMcWļ\YNYaS]U_Z\KMcE"GASýU]dé
dNYVXYļëa^cWdKU\O]SOacUKd_Téac\YLcaĥ¸USOXXSMdO a U^¸\cMR _WSO]dMdYXY :-7 a UKZ]_ĥKMR
o wiêkszych rozmiarach – makrokaspu³kach [9].
:\dcZ\YTOU^YaKXS__UĥKN¸aMRĥYNdéMcMRdacUY\dc]^KXSOWWK^O\SKĥ¸aZ\dOWSKXcPKdYaOTXKVOŜc
YNZYaSONXSYNYL\KëZK\KWO^\c:-7NYaK\_XU¸a
ZKX_TéMcMR a NKXcW ļ\YNYaS]U_ :\KMO a U^¸\cMR KXKVSdYaKXY ]U_^OMdXYļë dKZ\YTOU^YaKXcMR
ac\YL¸a d :-7 a \ON_UMTS YLMSéŜOXSK MSOZVXOQY
w warunkach mikroklimatu gor¹cego, a nawet
ekstremalnie gor¹cego (odpowiadaj¹cego po¿aro-

aSacUKdKĥcŜOLK\NdYN_ŜOdXKMdOXSOWKNYL¸\
aĥKļMSaOT OX^KVZSS MdcVS ZY^OXMTKĥ_ ^O\WYNcXKmicznego) oraz temperatury przemiany fazowej,
charakterystycznej dla danego PCM [5, 9].

?UĥKNcMRĥYNdéMO
acUY\dc]^_TéMOZYaSO^\dO
Innym sposobem ch³odzenia organizmu jest
zastosowanie w odzie¿y otwartego systemu ch³oNdOXSKZYaSO^\dOW-RYMSKŜZYTOWXYļëMSOZVXKZYaSO^\dKTO]^dXKMdéMYXSŜ]dKYNZYTOWXYļMSMSOZVXOT
lodu, tego typu uk³ady uwa¿ane s¹ za skuteczne
w ograniczaniu dyskomfortu cieplnego podczas
Z\KMc Y ac]YUSOT SX^OX]caXYļMS a _WSK\UYaKXSO
QY\éMcWļ\YNYaS]U_EG
Zaleta metody ch³odzenia powietrzem wynika
d PKU^_ ŜO ZYaSO^\dO Y WXSOT]dOT aSVQY^XYļMS
adQVýNXOTZ\dOZĥcaKTéMOXKNZYaSO\dMRXSé]U¸\c
zwiêksza jej ch³odzenie dziêki parowaniu potu. Taki
]ZY]¸L MRĥYNdOXSK ZYdaKVK ZY^OXMTKVXSO YLXSŜcë
aSVQY^XYļëZYaSO\dMRXS]U¸\cLK\NdSOTXSŜaZ\dcZKNU_ SXXcMR _UĥKN¸a MRĥYNdéMcMR 4ONXKUŜO
w wymianie ciep³a przez parowanie istotna jest
\¸ŜXSMK MSļXSOXSK MdK]^UYaOQY ZK\c aYNXOT ZYWSýNdcZYaSO\dMRXSé]U¸\cKZ\dcVOQKTéMéNYXSOT
warstw¹ powietrza, wdmuchiwanego z urz¹dzenia
MRĥYNdéMOQY ]^éN aKŜXO ]é ZK\KWO^\c$ MSļXSOXSO
^OWZO\K^_\KSZ\ýNUYļMSZ\dOZĥca_ZYaSO^\dKEG
A^cWUYX^OUļMSONY_UĥKN¸aMRĥYNdéMcMRXKTVOZSOT dK^OW dK]^Y]YaKë Z\dOPSV^\YaKXO ZYaSO^\dO
skompresowane. Badania prowadzone w tym
dKU\O]SOacUKdKĥcŜOa^OX]ZY]¸LWYŜXKYLXSŜcë
^OWZO\K^_\ýaOaXý^\dXéMSKĥKSdWXSOT]dcëMdý]^Yļë
]U_\Md¸a]O\MKY\QKXSdW__Ŝc^UYaXSUK]c]^OW¸a
NYZYdSYW_LOdZSOMdXOQYa]c^_KMTSaU^¸\OTLOd
dodatkowego ch³odzenia fizjologiczny mechanizm
tego procesu by³by niewydolny [12].
7YŜVSaKTO]^\¸aXSOŜaOX^cVKMTKSXXcWSQKdKWS
XSŜ ZYaSO^\dOAļ\¸N XSMR LK\NdY ac]YUé Z\dOaYNXYļMSé MSOZVXé acŜ]dcW MSOZĥOW aĥKļMSacW
SLK\NdYXS]UéQý]^YļMSéMRK\KU^O\cd_TO]SýROVU^¸\c
jest idealnym gazem do wentylacji. Jest to jednak
w praktyce ci¹gle zbyt droga opcja ch³odzenia
w zestawie odzie¿owym.
8KZYN]^KaSOZ\dON]^KaSYXOQYaMdOļXSOT]^KX_
aSONdc NY^cMdéMOQY SXNcaSN_KVXcMR _UĥKN¸a
MRĥYNdéMcMRWYŜXK]^aSO\NdSëŜOZ\dcZ\YTOU^Ywaniu odzie¿y ochronnej z takimi systemami niedacUVOS]^Y^XKTO]^O\QYXYWSMdXYļëMKĥOQY_UĥKN_
S TOQY P_XUMTYXKVXYļë :YNU\OļVK ]Sý ŜO ]c]^OWc
MRĥYNdOXSK ZYaSXXc Lcë WYNOVYaKXO WO^YNé
eksperymentaln¹ przy uwzglêdnieniu istotnych
MdcXXSU¸a daSédKXcMR d SMR dK]^Y]YaKXSOW EG
4ONXKU aSOVO Z\YN_UYaKXcMR ]c]^OW¸a XSO dY-

Rys. 1.-3., 6., 7. Krzysztof £ê¿ak

Do ch³odzenia organizmu w warunkach pracy charakteryzuj¹cych siê wysok¹ temperatur¹
otoczenia, stosowane s¹ tzw. uk³ady bierne (tzn.
^KUSOU^¸\OOPOU^MRĥYNdOXSK_dc]U_TédZOaXOQY
potencja³u przemiany fazowej, np. lodu w ciecz)
lub tzw. uk³ady aktywne, czyli wymagaj¹ce sta³ej
cyrkulacji czynnika ch³odz¹cego (np. cieczy lub
powietrza) [4]. W literaturze naukowej, dotycz¹cej
tego zagadnienia, przedstawione s¹ wyniki badañ,
Z\YaKNdYXcMRaaSOV_Yļ\YNUKMRļaSK^YacMRNY^cMdéMO\¸ŜXOQY\YNdKT__UĥKN¸aMRĥYNdéMcMRSMR
OPOU^caXYļMSY\KdaZĥca_MRĥYNdOXSKXKPSdTYVYQSý
Y\QKXSdW_ OPOU^caXYļë S LOdZSOMdOħ]^aY Z\KMc
8KVOŜc TONXKU ZYNU\OļVSë ŜO MRK\KU^O\ MdcXXYļMS
podejmowanych podczas akcji ratunkowych wy-

WKQK YN \K^YaXSU¸a N_ŜOT WYLSVXYļMS .VK^OQY
XK]dMdOQ¸VXé_aKQýdK]ĥ_Q_Té_UĥKNcMRĥYNdéMO
wykorzystuj¹ce materia³y przemiany fazowej,
umieszczone w odzie¿y ochronnej, oraz powietrze,
a ]dMdOQ¸VXYļMS d KZK\K^¸a ZYaSO^\dXcMRL_^VYwych, dostarczane do przestrzeni pododzie¿owej.

Rys. 1. Wierzchnia odzie¿ ochronna
0SQ9_^O\aOK\Z\Y^OM^S`OMVY^RSXQ
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Rys. 2. Bielizna z elementami ch³odz¹cymi
0SQ?XNO\aOK\aS^RMYYVSXQOVOWOX^]

Rys. 3. Bielizna z systemem wentylacji
0SQ?XNO\aOK\aS^R`OX^SVK^SYX]c]^OW

Rys. 4. ,5. Agnieszka Greszta
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<c] ASNYU Y^aY\¸a aOX^cVKMcTXcMR d LYU_ LV_dc
i w rêkawach
0SQ+`SOaYP`OX^SVK^SYXRYVO]YX^RO]SNOYPTKMUO^KXN
inside the sleeves

<c]ASNYU]^¸TUSSTOTZ\dOU\YT_ZYZ\dOMdXOQYYL\Kd_TéMc_WSOT]MYaSOXSOaUĥKN¸a:-7
0SQ+`SOaYP]^KXN_ZMYVVK\KXNS^]M\Y]]]OM^SYXSVV_]^\K^SXQ^ROVYMK^SYXYP:-7SX]O\^]

sta³o zweryfikowanych pod tym wzglêdem obiektywnymi metodami badawczymi. Istniej¹ uk³ady
MRĥYNdéMO U^¸\O ]ZOĥXSKTé ]aYTé \YVý a dKU\O]SO
odbierania z organizmu nadmiaru ciep³a, s¹ jednak czêsto niezadowalaj¹ce ze wzglêdu na swoj¹
WK]ýYQ\KXSMdKXSK]aYLYNc\_MR¸aSWYLSVXYļMS
Z\KMYaXSU¸a8SOdacUVOaKŜXOTO]^\¸aXSOŜ^KUSO
Z\YTOU^YaKXSO_UĥKN_MRĥYNdéMOQYKLc_adQVýNXSë
aK\_XUSļ\YNYaS]UKZ\KMcY\KdMRK\KU^O\MdcXXYļMS
acUYXcaKXcMRZ\dOd\K^YaXSU¸a

d Na¸MR aK\SKX^¸a LSOVSdXc d P_XUMTé ^O\WY\Ogulacji:
• bielizny z elementami ch³odz¹cymi – w formie
aUĥKN¸aMRĥYNdéMcMRLSOVSdXK^cZ_+p\c]
• bielizny z zainstalowanym systemem wentylacji, zasilanej sprê¿onym powietrzem (bielizna
typu B) – rys. 3.
W celu unikniêcia blokowania funkcji bielizny
w zakresie odprowadzania ciep³a i potu z przestrzeni pododzie¿owej do otoczenia, przeznaczona
do u¿ytku z opisanymi zestawami bielizny odzie¿
wierzchnia wyposa¿ona zosta³a w rozpinane otwory
aOX^cVKMcTXOdK\¸aXYaLV_dSOTKUS]ZYNXSKMR
A]dc]^USO ]UĥKNYaO MdýļMS dO]^Ka¸a YNdSO¿owych z funkcj¹ termoregulacji (rys. 1.) same, jak
i w komplecie (z bielizn¹ ch³odz¹c¹ rys. 2. lub rys.
3.) spe³niaj¹ wymagania norm zharmonizowanych:
PN-EN 11612:2015-11 [14] w zakresie ochrony przed
czynnikami gor¹cymi i p³omieniem oraz PN-EN
1149-5:2009 [15] w zakresie ochrony przed elek^\cMdXYļMSé]^K^cMdXé

-RK\KU^O\c]^cUKdO]^Ka¸a
YNdSOŜYacMRNVK\K^YaXSU¸aQ¸\XSMdcMR

Fot. Krzysztof £ê¿ak

Bior¹c pod uwagê zagro¿enia powodowane
przez warunki klimatyczne (wysoka temperatura
SaSVQY^XYļëZKX_TéMOZYNMdK]KUMTS\K^_XUYacMR
w kopalniach wêgla kamiennego, odzie¿ ochronna
NVK\K^YaXSU¸aQ¸\XSMdcMRZYaSXXKMRK\KU^O\cdYaKë]SýN_ŜéZK\YZ\dOZ_]dMdKVXYļMSéAZ\dcZKNU_
gdy akcje prowadzone s¹ przy bardzo wysokiej wilQY^XYļMSZYaSO^\dKZYacŜOT#YNZK\YaKXSO
potu jest ograniczone, to konieczne staje siê zatem
]^Y]YaKXSONYNK^UYacMROVOWOX^¸aMRĥYNdéMcMR
a YNdSOŜc V_L aK\]^a YNdSOŜc Y aĥKļMSaYļMSKMR
MRĥYNdéMcMR5YX]^\_UMTKOVOWOX^¸aMRĥYNdéMcMR
XSOZYaSXXKYQ\KXSMdKëWYŜVSaYļMSYNZ\YaKNdOXSK
SYNZK\YaKXSKZY^_QNcŜZ\dcXSŜ]dcMRaK\^YļMSKMR
aSVQY^XYļMS adQVýNXOT S OU]^\OWKVXSO ac]YUSMR
^OWZO\K^_\KMR TO]^ ^Y LK\NdY OPOU^caXc ]ZY]¸L
oddawania ciep³a [13].
W zwi¹zku z tym, w ramach projektu RESCLO
YZ\KMYaKXYNVK\K^YaXSU¸aQ¸\XSMdcMRNaKKV^O\natywne zestawy odzie¿owe z³o¿one z wierzchniej
odzie¿y ochronnej (rys. 1.), stosowanej z jednym

ASO\dMRXSKYNdSOŜYMR\YXXK
ASO\dMRXSK YNdSOŜ YMR\YXXK NVK \K^YaXSU¸a
Q¸\XSMdcMR WK PY\Wý _L\KXSK ]UĥKNKTéMOQY ]Sý
z bluzy i spodni do pasa (fot. 1.). Zapewnia to bardzo
wa¿ne dla bezpieczeñstwa ratownika, a niedoceniaXOMOMRcpĥK^aYļë]dcLUSOQYdKUĥKNKXSKSdNOTWYwania odzie¿y oraz wygodê jej u¿ytkowania.
DQYNXSO d acWKQKXSKWS \K^YaXSU¸a Q¸\XSczych, w celu zmniejszenia dyskomfortu cieplnego,
w odzie¿y zastosowano zamykane otwory wen^cVKMcTXO$ a LV_dSO a LYMdXcMR ]daKMR \ýUKa¸a
i wzd³u¿ tu³owia (rys. 4.) oraz na zewnêtrznch bokach nogawek spodni. Kieszenie na przodzie bluzy,
a tak¿e boczne kieszenie na spodniach, zapewniaj¹
dKĥYŜYXéZYTOWXYļëSNY]^ýZZYNMdK]_Ŝc^UYaKXSK
odzie¿y ³¹cznie z na³o¿onym na sylwetkê ratownika
wyposa¿eniem dodatkowym (np. aparatami regeneracyjnymi, aparatami powietrznymi-butlowymi).
DQYNXO d ZY]^_VK^KWS \K^YaXSU¸a a ^cVXcMR
MdýļMSKMRLV_dc^TXKac]YUYļMSUK\U_aWSOT]M_
dĥéMdOXSK \ýUKa¸a Y\Kd a LYMdXcMR MdýļMSKMR
]^¸TUS_WSO]dMdYXYUKXKĥYaOacWSOXXOaUĥKNc
wype³nione makrokapsu³kami PCM (rys. 5.). W celu
ZYVOZ]dOXSK aSNdSKVXYļMS \K^YaXSUK a MSOWXYļMS
XK\ýUKaKMRXK^cVO]^¸TUSSXKXYQKaUKMR]ZYNXS
naniesiono (metod¹ laminowania termicznego)
^KļWc YNLVK]UYaO .Y _L\KXSK NYĥéMdYXc TO]^
sk³adany kaptur. W wyniku kompleksowych
LKNKħ ZY\¸aXKaMdcMR aĥKļMSaYļMS YMR\YXXcMR
S_Ŝc^UYacMR\¸ŜXcMRWK^O\SKĥ¸aZ\dOaSNdSKXcMR
do zastosowania w konstrukcji odzie¿y wierzchniej,
ac^cZYaKXY^UKXSXý]UĥKNKTéMé]Sýdaĥ¸USOXWO^K-

K\KWSNYacMR#aĥ¸USOXZK\KK\KWSNYacMR
^cZ_5O`VK\Saĥ¸USOXKX^c]^K^cMdXcMR
o masie powierzchniowej 155 g/m 2. Tkanina
ta spe³nia wymagania w zakresie ochrony przed
czynnikami gor¹cymi i p³omieniem oraz elek^\cMdXYļMSé]^K^cMdXé:YXKN^YLSY\éMZYN_aKQý
masê powierzchniow¹, charakteryzuje siê dobrymi
aĥKļMSaYļMSKWS WOMRKXSMdXcWS ]SĥK d\caKTéMK
ZYacŜOT "" 8 ac^\dcWKĥYļë XK \YdNdSO\KXSO
ZYacŜOT  8 YNZY\XYļë XK ļMSO\KXSO p ZYXKN
  McUVS ļMSO\KXSK LK\NdY XS]USW YZY\OW
pary wodnej (na poziomie 4 m2Pa/W) oraz wysok¹
Z\dOZ_]dMdKVXYļMSé ZYaSO^\dK YU  WW]
Co wa¿ne, wszystkie dodatki zastosowane w odzie¿y (np. zamki b³yskawiczne w zapiêciach) spe³niaj¹
acWKQKXSKacWSOXSYXcMRaMdOļXSOTXY\WZ\dONmiotowych [16].

,SOVSdXKdP_XUMTé^O\WY\OQ_VKMTS
Opracowana bielizna to zestaw sk³adaj¹cy siê
dUY]d_VUSdU\¸^USW\ýUKaOWSdLYU]O\OUDY]^KĥK
wykonana z dzianiny (wskazanej na podstawie
acXSU¸a LKNKħ VKLY\K^Y\cTXcMR Y ]UĥKNdSO ]_\YaMYacW # aĥ¸UXK ]d^_MdXO MOV_VYdYaO
trudnopalne typu Lenzing FR, 8% p-aramid, 2%
aĥ¸UXY KX^c]^K^cMdXO Y WK]SO ZYaSO\dMRXSYaOT
193,5 g/m2SQ\_LYļMS!"WW.dSKXSXK^K]ZOĥXSK
wymagania w zakresie ochrony przed czynnikami
QY\éMcWSa^cW$ZĥYWSOXSOWY\KdOVOU^\cMdXYļMSé
statyczn¹. Ponadto charakteryzuje siê bardzo ko\dc]^XcWSaK\^YļMSKWSZK\KWO^\¸aLSYPSdcMdXcMR
YZ¸\ZK\caYNXOT"#W2:KAZ\dOZ_]dMdKVXYļë
ZYaSO^\dK# !WW]SWOMRKXSMdXcMRYNZY\XYļë
na wypychanie 138 kPa).
,SOVSdXKdaUĥKNKWS:-7LSOVSdXK^cZ_+
ALSOVSŚXSOdOVOWOX^KWSMRĥYNdéMcWS do odZ\YaKNdKXSK XKNWSK\_ MSOZĥK d MSKĥK \K^YaXSU¸a
Q¸\XSMdcMRacUY\dc]^KXY:-7aPY\WSOWKU\YUKZsu³ek (fot. 2.). S¹ one umieszczone w specjalnych
aUĥKNKMRU^¸\OXSO_]d^caXSKTéac\YL_SXSOYQ\KXSMdKTéWYŜVSaYļMSYNZK\YaKXSKZY^_NYY^YMdOXSK
W celu wyd³u¿enia efektu skutecznego dzia³ania
PCM (ch³odzenia), zastosowano dwa rodzaje PCM,
\¸ŜXSéMO]Sý^OWZO\K^_\éZ\dOWSKXcPKdYaOT^T
S!-.dSýUS^OW_ad\K]^KOPOU^caXYļëaUĥKN¸a
pod wzglêdem czasu sch³adzania i stymulowania
aK\_XU¸a WSU\YUVSWK^_ ZYNYNdSOŜYaOQY Z\dOd
ca³y czas trwania akcji ratowniczej. Do bielizny
wprowadzono ok. 860 g makrokapsu³ek, co pozwala na odprowadzenie z przestrzeni pododzie¿owej
YUU4MSOZĥK-RK\KU^O\c]^cUýNa¸MR\YNdKT¸a
makrokapsu³ek przedstawiono w tabeli.

0Y^  <K^YaXSU Q¸\XSMdc _L\KXc a UYWZVO^Xc dO]^Ka
odzie¿y ochronnej i bielizny
:RY^Y7SXO\O]M_O\aOK\SXQKMYWZVO^O]O^YPZ\Y^OM^S`O
clothing and underwear
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Fot. Anna D¹browska

Fot. 2. Makrokapsu³ki PCM oraz wype³niony nimi wk³ad do bielizny typu A
:RY^Y:-7WKM\YMKZ]_VO]KXNSX]O\^PSVVONaS^R^ROWPY\_X
derwear type A

AKŜXéMdýļMSéYZ\KMYaKXSKLSOVSdXcTO]^\¸aXSOŜ
]ZY]¸L\YdWSO]dMdOXSKOVOWOX^¸aMRĥYNdéMcMRaTOT
konstrukcji, umo¿liwiaj¹cy odprowadzanie ciep³a
dMdýļMSMSKĥKU^¸\O_VOQKTéXKTaSýU]dOW_XKQ\dOaKniu podczas wysi³ku. Elementy ch³odz¹ce nie powinny
Z\dO]dUKNdKë\c] a_Ŝc^UYaKXS_SXXOQYacZYsa¿enia ratowniczego, wykorzystywanego w trakcie
KUMTSXZKZK\K^¸aZYaSO^\dXcMRL_^VYacMR
Bielizna z systemem wentylacji (bielizna typu B)
ALSOVSŚXSOd]c]^OWOWaOX^cVKMTSZYaSO^\dOW
a TOT ^cVXOT MdýļMS dXKTN_TO ]Sý ZSýë ZSYXYacMR
UKXKĥ¸a_^aY\dYXcMRZ\dOdYNZYaSONXSO_U]d^Kĥtowanie dzianiny. W kana³ach tych umieszczone
s¹ na sta³e poliuretanowe rurki o stopniowanej
ac]YUYļMS\c]!<_\US^OZYĥéMdYXO]é^\¸TN\YŜnymi z³¹czkami z rurk¹ wyprowadzon¹ na zewn¹trz
LSOVSdXcU^¸\K]ĥ_ŜcNYZYNĥéMdOXSKŚ\¸NĥKZYaSO^\dK
ch³odz¹cego. Bielizna wyposa¿ona jest w oryginalne
rozwi¹zanie do podpinania jej do uk³adu sprê¿onego
ZYaSO^\dKKV^O\XK^caXSOdXKNMSļXSOXSYacMRKZK\K^¸aZYaSO^\dXcMRpL_^VYacMRacUY\dc]^caKXcMR
Z\dOd \K^YaXSU¸a Q¸\XSMdcMR NY YNNcMRKXSK V_L
z osobnej butli sprê¿onego powietrza. RozmieszMdOXSO_UĥKN_\YdZ\YaKNdKXSKZYaSO^\dKaLSOVSŚXSO
zaprojektowano tak, aby wyposa¿enie ratownika
XSOYQ\KXSMdKĥYN\YŜXYļMS_UĥKN_
Uk³ad doprowadzenia powietrza do bielizny
dY]^Kĥ dKWYX^YaKXc a XKNMSļXSOXSYacMR KZK\Ktach powietrznych – butlowych, przystosowanych
do po³¹czenia z dwiema butlami kompozytowymi
Y ZYTOWXYļMS " NW3 lub 9,0 dm3. Wymienione
aparaty powietrzne – butlowe jako sprzêt ochrony
uk³adu oddechowego (umo¿liwiaj¹ oddychanie
przy niedostatku tlenu), przeznaczone s¹ do specjalnych zastosowañ podczas prowadzenia akcji
\K^YaXSMdcMR a ZYNdSOWXcMR dKUĥKNKMR Q¸\XSMdcMR S WYQé TONXYMdOļXSO ZY \ON_UMTS MSļXSOXSK
LcëZYNĥéMdKXONYLSOVSdXcMRĥYNdéMOTSNY]^K\MdKë
ZYaSO^\dOaNa¸MRdKU\O]KMR]dcLUYļMSZ\dOZĥca_
Na rys. 8. przedstawiono schemat uk³adu zasilania
powietrzem bielizny ch³odz¹cej.

Tabela. Specyfikacja wybranych makrokapsu³ek PCM
>KLVO=ZOMSPSMK^SYXYP]OVOM^ON:-7WKM\YMKZ]_VO]
<YNdKT
WKU\YUKZ]_ĥOU
MacroPCM 32
MacroPCM 37

>OWZO\K^_\K
^YZXSOXSK32 ± 2
37 ± 2

7/2019

160 ÷ 190

Dwie butle kompozytowe ze sprê¿onym
ZYaSO^\dOW ZYĥéMdYXO ]é d \ON_U^Y\OW MSļXSOXSK
poprzez ³¹cznik miêdzybutlowy. Po otwarciu zaworu butli, uwalniane z niej sprê¿one powietrze
przep³ywa do reduktora, sk¹d pod obni¿onym
MSļXSOXSOWZ\dOZĥcaKNYK_^YWK^_YNNOMRYaOQY
po³¹czonego z mask¹ twarzow¹. Powietrze z butli
]ĥ_ŜcTONXYMdOļXSONYdK]SVKXSK]c]^OW_aOX^cVKMTS
dSWZVOWOX^YaKXOQY a LSOVSŚXSO .VK^OQY ^OŜ
NY \ON_U^Y\K MSļXSOXSK ZYNĥéMdYXc TO]^ NYNK^UYac Z\dOa¸N U^¸\c ZYZ\dOd ]c]^OW NKaU_TéMc
S ^\¸T]^YZXSYac dKa¸\ \OQ_VKMcTXc NYZ\YaKNdK
ZYaSO^\dO Y d\ON_UYaKXcW MSļXSOXS_ NY _UĥKN_
rurek, zamontowanych w koszulce. Dostarczanie
powietrza do przestrzeni pododzie¿owej odbywa siê
aNa¸MRdKU\O]KMRZ\ýNUYļMSZ\dOZĥca_^T"VWSX
V_LVWSXMYWYŜXKdWSOXSKëZ\dOdYNZYaSONXSO
ustawienie zaworu regulacyjnego. Pozwala to na reQ_VKMTýacNKTXYļMSSMdK]_MRĥYNdOXSK
.YZYWSK\_MSļXSOXSKaL_^VKMR]ĥ_ŜcWKXYWO^\
U^¸\cZYĥéMdYXcTO]^ZYZ\dOdZ\dOa¸Nd\ON_U^Y\OW
MSļXSOXSKA Z\dcZKNU_ QNc MSļXSOXSO a L_^VKMR
]ZKNXSO NY aK\^YļMS  7:K XK]^ýZ_TO
_\_MRYWSOXSO KVK\W_ NŚaSýUYaOQY d QaSdNUK
i jednoczesne odciêcie dop³ywu powietrza do bielidXcZY^YKLcdKZOaXSë\K^YaXSUYaSac]^K\MdKTéMé
SVYļëZYaSO^\dKNYYNNcMRKXSKA^KUSWZ\dcZKNU_
\K^YaXSU ZYaSXSOX TKU XKT]dcLMSOT acMYPKë ]Sý
ze strefy zagro¿onej. Je¿eli natomiast konieczne jest
stosowanie przez ratownik aparatu regeneracyjneQYTKUYļ\YNUKYMR\YXc_UĥKN_YNNOMRYaOQYŚ\¸NĥOWdK]SVKXSK]c]^OW_aOX^cVKMTSaLSOVSŚXSOWYŜO
Lcë K_^YXYWSMdXK L_^VK ]Z\ýŜYXOQY ZYaSO^\dK
YZYTOWXYļMSVNYdKWYMYaKXSKXK]ZOMTKVXcW
ZK]SOXKac]YUYļMS_NK

?\déNdOXSONYZYWSK\_
Mdý]^YļMS]U_\Md¸a]O\MK
A LSOVSŚXSO _WSO]dMdYXc TO]^ \¸aXSOŜ WSO\XSU
NYZYWSK\_Mdý]^YļMS]U_\Md¸a]O\MKpZ_V]YWO^\
PY^  -dý]^Yļë ]U_\Md¸a ]O\MK WSO\dYXK TO]^
za pomoc¹ elektrod, zintegrowanych z elastycznym
ZK]OW WYX^YaKXcW a LSOVSŚXSO XK ac]YUYļMS
klatki piersiowej. Informacje uzyskane z miernika
s¹ transmitowane drog¹ radiow¹, do bêd¹cego
na wyposa¿eniu ratownika osobistego komunikatora, mocowanego na kasku.
:_V]YWO^\]UĥKNK]SýdWYN_ĥ¸a$

<c] ASNYUWSOT]M_MS]U_OVOWOX^¸aXYļXcMR]Z\dý^_YMR\YXc_UĥKN_YNNOMRYaOQYYL]dK\c
YQ\KXSMdYXOVSXSKWSXSOLSO]USWSSiYL]dK\¸aaYVXcMRnYQ\KXSMdOXSKVSXSKWSMdO\aYXcWS
0SQ +`SOaYP^ROZVKMO]Z\O]]ONLc^RO]_ZZY\^OVOWOX^]YP\O]ZS\K^Y\cZ\Y^OM^SYX
equipment (areas limited by blue lines) and "free areas" (limitations by red lines)
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/X^KVZSK4Q

Ļ\ONXSMKWW
3÷5

?NdSKĥZ\YMOX^Yac:-7
80% PCM,
20% otoczka polimerowa

– niskoszumowego wzmacniacza sygna³u,
zintegrowanego z przetwornikiem analogowo-cyfrowym oraz mikrokontrolera do przetwarzania
]cQXKĥ¸a
– transmitera sygna³u – nadajnik radiowy w paļWSOXSOVSMOXMTYXYaKXcW12d
– akumulatorowego uk³adu zasilania.
W pamiêci komunikatora zapisywane s¹ dane,
otrzymane z pulsometru. U¿ytkownik jest informoaKXcNŚaSýUYaYYZ\dOU\YMdOXS_NYZ_]dMdKVXcMR
aK\^YļMS Mdý]^YļMS ]U_\Md¸a ]O\MK p ZYZ\dOd
komunikaty g³osowe, odtwarzane przez komunikator (dodatkowo zapewnia on u¿ytkownikowi
informacje o aktualnym czasie i stanie na³adowania
baterii). Informacja o przekroczeniu dopuszczalnych
aK\^YļMS Mdý]^YļMS ]U_\Md¸a TO]^ ^\KX]WS^YaKXK
NY NYa¸NMc dK]^ýZ_ Y\Kd NY LKdc 3XPY\WKMTK
YMdý]^YļMS]U_\Md¸a]O\MKWYŜOLcëZ\dOUKdcaKXK
do bazy tak¿e na ka¿de jej ¿¹danie.
AĥKļMSaYļMS O\QYXYWSMdXO Y\Kd ^O\WY\OQ_lacyjne opracowanego zestawu bielizny i odzie¿y
ochronnej zosta³y potwierdzone podczas licznych
badañ laboratoryjnych z wykorzystaniem manekina
^O\WSMdXOQY TKU \¸aXSOŜ LKNKħ VKLY\K^Y\cTXcMR
SZYVSQYXYacMRd_NdSKĥOW\K^YaXSU¸aQ¸\XSMdcMR
[17]. Badania te wykaza³y, ¿e, zastosowane rozwi¹zania termoregulacyjne umo¿liwiaj¹ odprowadzanie
ciep³a z cia³a ratownika na poziomie nawet 30 W/m2,
dziêki czemu bezpieczny czas przebywania ratowniUKQ¸\XSMdOQYaKUMTS\K^YaXSMdOTLýNdSOW¸QĥLcë
YNZYaSONXSYacNĥ_ŜYXcadKVOŜXYļMSYNaK\_XU¸a TOT Z\YaKNdOXSK :\dcUĥKNYaO acXSUS LKNKħ
a ZY]^KMS ^O\WYQ\KW¸a YZ\KMYaKXOT LSOVSdXc
przeprowadzone w Zak³adzie Ergonomii CIOP-PIB
na manekinie termicznym z wykorzystaniem kamery
termowizyjnej w temperaturze otoczenia 32 °C
przedstawiono na rys. 9. i 10.

:YN]_WYaKXSO
Opracowany w ramach projektu RESCLO zestaw
LSOVSdXcSYNdSOŜcYMR\YXXOTNVK\K^YaXSU¸aQ¸\XSMdcMRac\¸ŜXSK]SýUYWZK^cLSVXYļMSédO]^Y]YaKXcW
Z\dOd\K^YaXSU¸aacZY]KŜOXSOWa^cWa]dMdOQ¸VXYļMSp]Z\dý^OWYMR\YXc_UĥKN_YNNOMRYaOQY
DK\¸aXY LSOVSdXK TKU S YNdSOŜ aSO\dMRXSK dY]^Kĥc
specjalnie zaprojektowane tak, aby zastosowane
rozwi¹zania konstrukcyjne by³y funkcjonalne i dosto]YaKXONYZY^\dOLSaK\_XU¸aZ\KMc\K^YaXSU¸a

<c]!ASNYU]c]^OW_aOX^cVKMTSdKSWZVOWOX^YaKXOQYa^cVXOTMdýļMSLSOVSdXcY\KdTOQY
Z\dOU\¸TZYZ\dOMdXc
0SQ!+`SOaYP`OX^SVK^SYX]c]^OWSWZVOWOX^ONSX^ROLKMUYP_XNO\aOK\KXNS^]M\Y]]
]OM^SYX

Fot. Agnieszka Kurczewska

Rys. Krzysztof Makowski

ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Włącznik czytnika
Wyświetlacz czytnika
Przyciski nawigacji czytnika

Pulsometr

0Y^ASNYUZ_V]YWO^\_dKZSý^OQYaLSOVSŚXSOSMdc^XSUKNKXcMR
:RY^Y+`SOaYPROK\^\K^OWYXS^Y\ZV_QQONSX^Y^RO_XNO\aOK\
and the data reader

Rys. 9., 10. Magdalena M³ynarczyk

Rys. 8. Schemat uk³adu zasilania powietrzem bielizny ch³odz¹cej
0SQ"+]MROWOYPKS\]_ZZY\^]c]^OWSXMYYVSXQ_XNO\aOK\

38,0 C

38,0 C
34,9 C
34,3 C

34,4 C
29,6 C

35,5 C
28,9 C
36,3 C

35,5 C

35,1 C
28,4 C

29,7 C
35,3 C
30,2 C
29,1 C

35,2 C
36,7 C

33,0 C

29,3 C
29,1 C
33,9 C

33,0 C

30,5 C

30,5 C

28,0 C

Rys. 9. Termogram bielizny z elementami ch³odz¹cymi
0SQ#>RO\WYQ\KWYP_XNO\aOK\aS^RMYYVSXQOVOWOX^]

Q¸\XSMdcMR=dMdOQ¸VXé_aKQýda\¸MYXYXKUYXPSQ_\KMTý\YdWSO]dMdOXSKOVOWOX^¸aKU^caXSOMRĥYdz¹cych – PCM i uk³adu rozprowadzania powietrza,
tak, aby nie by³y uciskane przez dodatkowe wyposa¿enie ratownika oraz nie kolidowa³y z obci¹¿onymi
powierzchniami cia³a. W zakresie funkcji ch³odzenia
aLSOVSŚXSOdO]^\_U^_\KWS:-7dK]^Y]YaKXY]ZOcjalnie opracowane wk³ady z materia³ami przemiany
PKdYaOT Y d\¸ŜXSMYaKXcW ]UĥKNdSO NdSýUS MdOW_
uzyskano stopniowy efekt ch³odzenia.
Z kolei bielizna z uk³adem ch³odzenia powie^\dOWacZY]KŜYXKdY]^KĥKa]c]^OWZ\dOaYN¸a
rozprowadzaj¹cych powietrze w przestrzeni
ZYNYNdSOŜYaOTU^¸\OZYdc]USaKXOTO]^NdSýUSY\cginalnemu rozwi¹zaniu podpinania bielizny do uk³aN_ ]Z\ýŜYXOQY ZYaSO^\dK d XKNMSļXSOXSYacMR
KZK\K^¸a ZYaSO^\dXcMRL_^VYacMR V_L d SXXcMR
Ś\¸NOĥ ]Z\ýŜYXOQY ZYaSO^\dK acUY\dc]^caKXcMR
Z\dOd \K^YaXSU¸a Q¸\XSMdcMR NY YNNcMRKXSK
Opracowany zestaw bielizny i odzie¿y ochronnej dla
\K^YaXSU¸aQ¸\XSMdcMRdP_XUMTé^O\WY\OQ_VKMTSWSkroklimatu pododzie¿owego i monitorowania stanu
fizjologicznego ratownika pozwala na poprawê
LOdZSOMdOħ]^aK \K^YaXSU¸a Q¸\XSMdcMR ZYNMdK]
akcji oraz wyd³u¿enie bezpiecznego czasu ich pracy
aļ\YNYaS]U_QY\éMcW

28,0 C

Rys. 10. Termogram bielizny z systemem wentylacji
0SQ>RO\WYQ\KWYP_XNO\aOK\aS^R`OX^SVK^SYX]c]^OW
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