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TEORETYCZNE PODSTAWY INSTALACJI ZASŁON
POWIETRZNYCH1 '
Streszczenie» Wymieniono znane rodzaje zasłon po
wietrznych stosowanych w ruchliwych przejściach za
miast drzwi mechanicznych. Podano podstawy obliczeń
tych zasłon oraz wyznaczono zużycie energii w czasie
eksploatacji3 w celu przeprowadzenia analizy ekono
micznej instalacji. W miejsce stosowanych dotychczas
metod empirycznych wprowadzono metody obliczeniowe
oparte na prawach termodynamiki.
1» Rodza.ie zasłon powietrznych
W ruchliwych wejściach do rozmaitych pomieszczeń przemysłowych lub publicznych coraz częściej stosuje się zamiast
drzwi mechanicznych - zasłony powietrzne (rys.i)» Problem
ten rozważano już od dawna. Już w roku 1904 Teofil von Ken
nel uzyskał patent USA na zamknięcie budynku bez drzwi [2].
Z dotychczas stosowanych można wymienić następujące rodza
je instalacji [4], i6]g
a) Pionowe prowadzenie powietrza z dołu do góry
Dodatnią stroną takiego rozwiązania jest wykorzystanie
siły wyporu działającej na strumień zasłony oraz usytuowa
nie wlotu powietrza w podłodze t przy której wstępuje- na j“

^Praca referowana na Zjeździe Jednoimiennych Katedr Termo
dynamiki w Gliwicach w dniu 28.09.1961 r.
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większa różnica ciśnień pomiędzy wnętrzem pomieszczenia
a otoczeniem.

Łopatki
kierujące

Nagrzewnica

Otwór nawiewny
z przepuitmea,
wgchylną

Kanał tłoczny

Kreta otworu
wywiewnego
S iln ik
napadowy'

Kanal ssawny

Rys.1. Schemat instalacji zasłony powietrznej

Ujemną stroną takiego rozwiązania jest to, że kierunek
strumienia zasłony jest nieprzyjemny dla przechodzących osób,
a szczególnie dla pań. Ponadto krata otworu nawiewnego umie
szczona w podłodze zachęcałaby wchodzących do wycierania o
nie obuwia, co powodowałoby .lastępnie porywanie kurzu do gó
ry. Należałoby więc stosować bardzo małą prędkość strumienia
powietrza zasłony.
Rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie głównie w zakładach przemysłowych,
b) Pionowe prowadzenie powietrza z góry w dół
Rozwiązanie to jest spotykane bardzo często i nadaje się
dla przejść w zakresie wysokości do 3,5 i i o dowolnej sze
rokości. Sposób ten wymaga starannego oczyszczenia powietrta
w skruberach, co zwiększa koszty eksploatacji. Zanieczyzszcną wodę odpływającą ze skruberów odprowadza się do kanalia
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zacji. Wprawdzie strumień powietrza zasłony skierowany jest
odwrotnie do kierunku działania sił wyporu jednak ze wzglę
du na niewielkie różnice temperatur odgrywa to małą rolę.
c) Doprowadzenie powietrza od góry i odprowadzenie u dołu
w bocznych ścianach otworu drzwiowego
Przy tego rodzaju instalacji (rys.2 ) ilość pyłu unoszone
go przez strumień odsysanego powietrza jest mniejsza niż w
w układzie b. Istnieje tutaj jednak
możliwość przepływu powietrza zewnę
trznego przez zasłonę pośrodku wej
ścia tuż nad podłogą. Układ ten moż
na więc stosować przy małych prędko
ściach podmuchów zewnętrznych lub
III I i i i
!!!i 11l
przy niewielkiej szerokości drzwi.
' : 1
/
d) Poziome prowadzenie strumienia,
powietrza
Rys.2. Doprowadzanie
powietrza z góry i
Ilość pyłu unoszona w tym przypad
odprowadzanie w ścia
ku przez strumień powietrza jest nie
nach bocznych
zbyt duża. Poziome prowadzenie powie
trza zaleca się przy zasłanianiu
przejść 'wąskich i wysokich Zasięg
stosowalności rozwiązania tego typu
można rozszerzyć przez stosowanie
obustronnego doprowadzenia powietrza
i odprowadzania go w miejscu położo
nym bliżej wnętrza u góry lub u dołu
otworu drzwiowego (rys.3).
Istnieją ponadto specjalne typy
zasłon powietrznych, np. urządzenia
o strumieniach skierowanych równole
gle lub przeciwbieżnie z równymi,
lub różnymi temperaturami i z równy
mi lub różnymi prędkościami.
Przy wyborze typu zasłony powie
trznej odgrywają rolę czynniki tech
niczno-budowlane i higieniczne, de
cydujące znaczenie jednak ma stosu
nek wysokości otworu drzwiowego do
Rys.3. Poziome do
jego szerokości. W przypadku gdy sto
prowadzanie powie
sunek
ten jest większy od jedności
trza z wdmuchiwaniem
zaleca
się poziome prowadzenie podwustronnym
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wietrzą, natomiast jeżeli stosunek ten jest mniejszy od je
dności stosuje się raczej prowadzenie pionowe. Przy poziomym
prowadzeniu powietrza z obustronnym dopływem, graniczna war
tość rozważanego stosunku wynosi 1/2.
Najczęściej stosuje się zamknięty obieg powietrza. Powie
trze wdmuchiwane przez kratę nawiewną jest odsysane po prze
ciwnej stronie drzwi przez zakratowany otwór w podłodze lub
ścianie bocznej. Strumień powietrza zasłony porywa pewną
ilość powietrza zewnętrznego co jest związane ze stratami
cieplnymi. Porywanie powietrza zewnętrznego można zmniejszyć
przez zmniejszenie kąta rozwarcia wdmuchiwanego powietrza
oraz przez przeniesienie otworu wchłaniającego powietrze bli
żej wnętrza pomieszczenia.

2. Zagadnienia przepływowe
Ujęcie teoretyczne zjawisk towarzyszących przepływowi
wolnego strumienia nastręcza wiele trudności. Z tego powodu
konieczne jest oparcie się na wynikach uzyskanych doświadczal
nie. Autor nie przeprowadził własnych badań. 'Wykorzystał więc
niżej wyniki uzyskane przez innych badaczy. Przeprowadzone
dalej wywody stanowią przybliżone ujęcie zagadnienia.
Strumień powietrza wdmuchiwanego do otworu drzwiowego mo
że być traktowany jako wolny strumień burzliwy wówczas, gdy
nie ma przeszkód w jego rozszerzaniu się po opuszczeniu
szczeliny, tzn. gdy m.in. nie występują odkształcenia stru-

Rvs.4. Przepływ wolnego strumienia
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mienia spowodowane przez powiew zewnętrzny. Wolny strumień
rozszerza się prostoliniowo (rys.4 ). Mieszanie się z powietrzem otoczenia odbywa się w zakresie kąta obejmującego 6°
w kierunku wewnętrznym oraz 8 w kierunku zewnętrznym stru
mienia [3]®
Prędkość rdzenia strumienia na początku jest niemal jedna
kowa w całym przekroju. Prędkość średnia strumienia maleje
w miarę oddalania się od szczeliny wypływowej. Równocześnie
wzrasta objętość na skutek zasysania otaczającego powietrza.
Do rozważań wprowadza się stosunek ir natężenia przepły
wu mx powietrza w wolnym strumieniu do natężenia przepły
wu m^ powietrza wdmuchiwanego? f & mx/mz* Wielkość f
nazwano stosunkiem dossania.
podawane w literaturze empiryczne wzory na f wykazują
niewielkie odchylenia wyników/. Według Baturina [1] dla pierw
szej części strumienia, w której występuje stała prędkość
rdzenia słuszny jest wzór?
(1 )

f 1 • 1 + 0,86 Sg

natomiast dla drugiej części, a więc dla strumienia rozwinię
tego zobowiązuje wzór?
r 2 - 1 ,2 W 2 s£ + 0 ,4 1

(2 )

gdzie ?
a - burzliwość strumienia,
h - szerokość otworu wylotowego,
x - odległość od otworu wylotov/ego.
W dalszych rozważaniach zastosowano
bezwymiarowy stosunek ? przekroju P
otworu drzwiowego do przekroju P^
otworu wylotowego powietrza:

f m

Rys.5. Dolot pc=
wietrzą zasłony

P/Pz

Jeżeli otwór doprowadzający powie
trze zajmuje całą szerokość (lub wyso
kość) otworu drzwiowego, wówczas (rys.5 )
S
,r-3 )
V - h
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gdzie s
H - szerokość otworu drzwiowego.
Z rysunku 7 wynika, że drogę
wzoremg

x

strumienia można wyrazić
(4 )

x - -»■y»-'
sin«
Korzystając z równania (3 ) i (4 ) otrzymuje sięs
2
h " sin<* ^
H

(5)

Przyjmując średnią wartość burzliwości a s 0,2 otrzymuje się
po wstawieniu (5 ) do (l)§

%r1 m

1 + 0,172 - 4 —
’
sino;

.

J
H

(6)
'

oraz po wstawieniu (5 ) do (2 )

n> ’

111

w

W równaniach (6) i (7 ) przy jednostronnym dopływie powietrza
y/H s 1 natomiast przy obustronnym dopływie powietrza y/H ss
= 1/2 .
W dalszych rozważaniach wykorzystano prawo zachowania pę~
du strumienia. Pęd strumienia I ma w każdym przekroju war~
tość stałąs
I 2

m w

Z

Z

sm
X

w m idem
X

(8)
N '

gdzie 1
w .W
Z

X

- prędkości strumienia powietrza.

Po wprowadzeniu stosunku prędkości G s w /w
oraz sto»
sunku dossania f » m, /m do równania (8) otrzymuje się
wzórs
z
yo « 1

(9 )
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Na rysunku 6 przestawiono wartości ty’’ i O w zależności
od 7 i CC * Z wykresu wynika, że przyrost natężenia przepły
wu odbywa się kosztem spadku prędkości strumienia. Zmniej
szenie kąta Pd wdmuchiwania powietrza powoduje wydłużenie
strumienia i prowadzi do zwiększo
nego przyrostu na
tężenia przepływu.
Natomiast przez
obustronne wdmuchi
wanie powietrza
strumień zostaje
skrócony i zmniej
sza się przez to
stosunek dossania.
Wyniki powyższych
rozważań odnoszą się
do wolnego strumie
nia. Występujące w
rzeczywistości pew
ne odchylenia od
tych wyników,
zwłaszcza wówczas
gdy przy małych
kątach Od rozszerza
-<P
nie się strugi jest
Rys.6. Stosunki G i f ' w zależności
częściowo ograni
od f przy różnych oc i y/H
czone, należałoby
określić za pomocą
doświadczeń.
3. Podstawy termodynamiczne

Powietrze tworzące zasłonę powinno być wstępnie podgrza
ne tak, żeby po dossaniu zimnego powietrza zewnętrznego nie
wystąpiła temperatura niższa od temperatury wnętrza pomiesz
czenia. Konieczność podgrzewania powietrza zasłony wynika
ponadto stąd, że przedzierające się przez zasłonę zimne po
wietrze zewnętrzne powinno również podgrzewać się za pomocą
powietrza zasłony do temperatury panującej w pomieszczeniu.
Na przebieg zjawiska zachodzącego w otworze drzwiowym ma
ją wpływ następujące czynnikii
temperatura powietrza zewnętrznego T ,
składowa prędkości wiatru skierowanaado otworu drzwiowego
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natężenie przepływu powietrza napływającego z zewnątrz mz
kąt wdmuchiwania powietrza zasłony CK ,
przekrój szczeliny przez którą wdmuchuje się powietrze
przekrój otworu drzwiowego P,
temperatura powietrza w pomieszczeniu TR ,
temperatura wdmuchiwanego powietrza
różnica ciśnień J p pomiędzy otoczeniem a pomieszczeniem
lub wynikająca stąd prędkość w jp = ^ 2 Jp/^ a.
W oparciu o powyższe wielkości należy określić następujące dane instalacyjne;
prędkość strumienia powietrza zasłony w ,
natężenie przepływu powietrza zasłony m^,
moc wentylatora
zapotrzebowanie ciepła QR.
Do obliczenia tych wielkości wykorzystuje się;
bilans substancjalny,
bilans cieplny,
bilans pędów oraz
równanie ciągłości strumienia.
Można przyjąć, że z powietrza nn powiewu zewnętrznego
tylko część przedrze się przez zasłonę. Poza tym strumień
powietrza zasłony zasysa powietrze otoczenia w ilości m/=mz.
Przyjęto dalej, że ilość ta składa się w 50# z powietrzni
zimnego, i w 50# z powietrza pomieszczenia. Bilans substan«
cyjny (rys.?) można więc ująć wzorem;
m a

¿u

m
m1 + ■

+ m
a

fi

Rys.7. Schemat do bilansu sub
stancjalnego zasłony powietrznej

p

uLj + ■-■y

.
mz

(10 )

Bilans ten różni się
od równania wyprowadzonego we wcześniejszej
pracy [5] o czynnik
( Y + 1 )/2<> Różnica wy«
nika stąd, że poprzednio
nie uwzględniono dossania przez strumień za«
słony powietrza z otoczenia.
Wielkość m oznacza
ilość odprowadzanego pc-
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wietrzą. Część m
tego powietrza wraca do obiegu. Jeżeli
nie ma strat powietrza, wówczas do pomieszczenia dostaje
się powietrze zewnętrzne w ilości ■ł
m^. Powietrze
to w procesie mieszania podgrzewa się do temperatury panują
cej w pomieszczeniu. Ponieważ powietrze wnikające do wnętrza
pokrywa częściowo straty powietrza budynku, obliczone dalej
straty cieplne związane z działaniem zasłony należy więc
tylko częściowo przypisać działaniu tej zasłony.
Bilans cieplny można wyrazić następującos

- TJ

(1 1 )

Hamujące działanie strumienia zasłony można określić za
pomocą prawa zachowania ilości ruchu. Dla uproszczenia roz~
ważań można przyjąć, że zderzanie się cząsteczek powietrza
jest doskonale sprężyste oraz, że rozkład prędkości na całej
powierzchni otworu drzwiowego jest nierównomierny. Prędkości
należy więc traktować jako śred
nie. Przy zderzaniu się obu stru
mieni powietrza pęd strumienia
powietrza zasłony ulega sraniej:
szeniu. Jeżeli pęd ten jest mniejszy od pędu napływającego powie
trza zewnętrznego, wówczas pewna
ilość powietrza zewnętrznego
wdziera się do wnętrza. Jeśli
- v>v:v
zaś obydwa pędy są sobie równe,
■mZ/yy/A
M Z//.
z z;.: y y y y y
v
nie występuje przenikanie powie
trza zewnętrznego przez zasłonę.
Rys88. Schemat do bi
Zwiększenie pędu powietrza zasło
lansu pędów w zasłonie
ny w takim stopniu by przewyż
powietrznej
szał on pęd strumienia powietrza
zewnętrznego nie jest celowe, gdyż w takim przypadku ciepłe
powietrze odpływałoby na zewnątrz.
Bilans pędów (rys.3) można wyrazić następującos
m^

- m^ wo cos O! » m w

(1 2 )

gdzie
W,

2
w + w
a
JP

(13)
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Mimo uwzględnienia w niniejszej pracy powietrza zassane
go z otoczenia przez strumień zasłony, bilans pędów nie
uległ zmianie w stosunku do bilansu podanego wcześniej w
pracy [5] .
Z przytoczonych powyżej równań można otrzymać wzórg

Za pomocą równania ciągłości strumienia można wyrazić pi^dkość strumienia zasłony wzorem g
(15)
udział zaś wdzierającego się powietrza zewnętrznego wyraża
równanieg

(16)

Temperatura powietrza wdmuchiwanego występuje wprawdzie w
tych równaniach jako zmienna niezależna, jednak przy omawia
niu przypadków granicznych okazuje się, że nie może ona być
mniejsza od określonej wartości minimalnej.
W przypadku gdy temperatura wnętrza jest równa tempera
turze zewnętrznej, tzn. T = T , otrzymuje się ¡u a 1 oraz
m = o.
K
a
Jeżeli przyjmie się, że nie występuje wdzieranie się po
wietrza zewnętrznego tzn. gdy ¿ i a 0, wówczas g

(17)
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Z warunku tego wynika najniższa temperatura powietrza wdmu
chiwanego?
I al
z
z,mxn

r _ 1 >
^
-J - (TH - Ta ) + ^

(18)

Taką co najmniej temperaturę powinien mieć strumień powie
trza wdmuchiwanego, aby zassane przez ten strumień powietrze
zimne po zmieszaniu się zostało ogrzanego do temperatury
wnętrza. Niższa temperatura powietrza wdmuchiwanego, prowa
dzi do ujemnej wartości f i co jest sprzeczne z założeniami.
Jak wynika z rys.9 najniższa temperatura powietrza wdmuchi
wanego jest tyra wyższa, im większa jest wartość Y i im niż
sza jest temperatura zewnętrzna. Dla f ' a 1 oraz T » TL,
•a ‘ waruspełniony jest
nek T « T , ćo oznacza, e zbędne jest
wstępne ogrzewanie
powietrza roboczego.
Podczas gdy J 1 s 1
ma znaczenie wyłącz
nie teoretyczne,
przypadek graniczny
drugi T a T może
wystąpić, jeżeli za
słony powietrzne dla
uniknięcia przeciągów
i wdzierania się ku
rzu będą czynne tak
że w lecie.
Wyższe temperatu
ry powietrza wdmuchi
wanego trzeba stoso
wać wówczas, gdy do
puszcza się możliwość
f i > 0. 0 wyborze
właściwej temperatu
ry doprowadzanego po
wietrza decydować bę
dzie dążenie do mo
żliwie największego
obniżenia kosztów
Rys.9. Najniższa dopuszczalna tern*
energii.
peratura t^ . powietrza wdmuchi*» .
wanego w 1ś.¥ezności od t cr&ź. y
, ,
a
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We wcześniejszej pracy [5] ujmującej to zagadnienie udo
wodniono, że suma kosztów energii jest najmniejsza wówczas,
gdy powietrza wdmuchiwanego nie ogrzewa się® Wynik ten jest
nadal aktualny dla przypadku granicznego V s 1. Ponieważ
jednak zawsze następuje mieszanie strugi doprowadzonego powietrzą z zimnym powietrzem zewnętrznym, przeto nie można
uniknąć podgrzewania powietrza wdmuchiwanego. Temperatura
podgrzania nie powinna być jednak wyższa od wyznaczonej po
wyżej temperatury t
. , jeżeli koszty eksploatacyjne mają
pozostać na możliwie’mikirn poziomie. Kalkuluje się bowiem
taniej wstrzymanie wdzierania się zimnego powietrza przez
zwiększenie mocy wentylatora, aniżeli Ogrzewanie wdzierają
cego się powietrza zimnego. Najekonomiczniejsze warunki eksploatacji zasłony powietrznej osiąga się zatem wówczas, gdy
przez tę zasłonę nie przenika zimne powietrze zewnętrzne
(// = 0, T = T
.
’ z
z,min'
4. Zapotrzebowanie energii
Zasłona powietrzna zużywa ciepło dla pokrycia strat cie=>
plnych oraz energię elektryczną do napędu wentylatora. Zuży~
cie ciepła do podgrzania powietrza roboczego można wyrazić
wzorem:
«H - “z Cp

- V

<19)

Po wyeliminowaniu z tego równania ilości powietrza wdmuchi
wanego m , otrzymuje się w odniesieniu do jednostki powierzchchni otw§ru drzwiowego, następującą ilość ciepła:

gdzie:
p - ciśnienie•bezwzględne otoczenia,

W-

wykładnik adiabaty dla powietrza.
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Moc napędową nie chłodzonego wentylatora powietrza wdmuchi
wanego wyraża wzór g

2
t r

(21)

gdzie s

r/

- sprawność adiabatyczna.

Innych sprawności nie uwzględniono. Można przyjąć, że przy
rost entalpii powietrza zasłony w procesie adiabatycznego
sprężania jest równy w przybliżeniu stratom ciepła na rzecz
otoczenia.
Eliminując ze wzoru (21) ilość powietrza wdmuchiwanego
oraz jego prędkość otrzymuje się następujące zapotrzebowanie
mocy w odniesieniu do 1'm2 powierzchni otworu drzwiowego?

3

Ki

JL„

P

2

r

m
_ - mT
T
'-£-2 R T 3 ‘Tl -Ł)
T1
&
R
a

o

'

2
Tz
2

/22)
N
- ' — 1L. (

1 2.
2m T_ Tm
-Ł + -2. y cos^
T1
T
'
a
a

V ad

Ilość powietrza wdmuchiwanego przy tym zużyciu wynosi:

(23)

P
R

ł //T - I ,2 L
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Na rysunkach od 10 do 13 podano wielkości eksploatacyjne
zasłony powietrznej a mianowicie moc wentylatora, zapotrze
bowanie ciepła, ilość powietrza wdmuchiwanego oraz prędkość
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iys.10. Moc wentylatora dla
zasłony powietrznej w za
leżności od t
a

Rys.11» Zapotrzebowanie cie
pła Qh w instalacji zasłony
powietrznej

strumienia tego powietrza w zależności od prędkości w_ po
wietrza zewnętrznego i temperatury zewnętrznej T .
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Z wykresów tych wynika, że moc wentylatora w zasadzie
uzależniona jest tylko od prędkości powietrza zewnętrznego
podczas gdy zapotrzebowanie ciepła zależy ponadto wyraźnie
od temperatury zewnętrznej. Można to uzasadnić w następu
jący sposóbs moc wentylatora na skutek wymiany pędów jest
określona głównie przez energię kinetyczną napływającego po
wietrza zewnętrznego. Dlatego zapotrzebowanie mocy jest pro
porcjonalne do trzeciej potęgi prędkości powietrza zewnętrz
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nego. Prowadzi to do widocznego na rys.10 wyraźnego zgęszczenia linii parametrycznych
a idem przy małych wartościach w^.
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Rys.12. Ilość powietrza wdmuchiwanego mz/P w instalacji
zasłony powietrznej w zależności od t

BL

Tempem tura zewnętrzna natomiast wywiera wpływ jedynie na
gęstość powietrza tak, że występuje prawie liniowy wzrost
zapotrzebowania mocy proporcjonalnie do malejącej tempera
tury zewnętrznej. Zapotrzebowanie ciepła jest proporcjonal
ne do prędkości powietrza zewnętrznego, ponieważ między
ilością powietrza wdmuchiwanego a prędkością powietrza ze
wnętrznego istnieje zależność liniowa. Temperatura zewnę
trzna wpływa na zapotrzebowanie ciepła również prawie li
niowo, ponieważ jednak wywiera ona także wpływ na gęstość
przeto powstaje słabo paraboliczny przebieg krzywych para
metrycznych. Natężenie przepływu powietrza wdmuchiwanego i
jego prędkość zmieniają się proporcjonalnie do prędkości
powietrza zewnętrznego, i w małym stopniu zależą od tempe
ratury zewnętrznej, której wpływ także i w tym przypadku
wynika ze zmian gęstości powietrza.
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Rys.13. Prędkość wylotowa w
powietrza wdmuchiwanego w za
leżności od t
a

Praca wpłynęła do redakcji 15oXIIo1961 r 0

*
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TEOPETMHECKME OCHOBLI YCTAHOBKM B03#yfflHBIX
3ABEC
P e 3 io m e
B nacTo ynoTpeßjiaeMbix ßxoßax pa3Hbix npoMbiuxneHHbix

m oßmecTBeHiibix noMeipeHMHX Bce ßojiee npuMeHatoTca b m c c t o
MexaimnecKiix flßepeM — B03,n;yniHbie 3aßecbi. 3KcnjiHaTan;noHHbie noKa3aTejiM s t m x ycTaHOBOK onpeßejiiuiM flo HacToaipero BpeMeHM corjiacHO 3MroipnHecKMM flaHHbiM. A b t o p ribrrajica peniMTb
3 t o t Bonpoc Ha 6a3e npaßiui TepMo^MHaMHKM. paßoTe BbiBefleHbi
4>opMyjibi, no3BOJiaioin;iie pacanTaTb k o jim h c c t b o m cxopocTb CTpyn
B03^yxa BflyßaeMoro b flBepHoe OTBepcTMe, m o ip h o c t b BeHTHjiaTOpa, TaxjKe noTpeÖHOCTb TenjiOTbi fljia noßorpeBa CTpyii B^yBaem o to B03^yxa.

B

a

DIE THEORETISCHEN GRUNDLAGEN FÜR DIE AUSLEGUNG VON
LUFTSCHLEIERANLAGEN
Zusammenfassung
*
In den vorstehenden Ausfürungen wurde ein modernes Gebiet der
Heizungs- und Lüftungstechnik behandelt, dem in Zukunft mehr Beach
tung geschenkt werden muß. In verkehrsreichen Werks- und Geschäfts
eingängen werden sich die Luftschleieranlagen immer mehr durchsetzen,
da eine wirksam Kaltluftabschirmung auf anderem Wege nicht erreicht
werden kann. Es kommt deshalb darauf an, derartige Anlagen so auszule
gen, daß ein wirtschaftlicher und funktionssicherer Betrieb gewährleistet
ist. Eine Voraussetzung dafür liegt in der Schaffung physikalisch be
gründeter Berechnungsgrundlagen, die vor allem Aufschluß über die
wichtigsten Auslegungsdaten, wie Zuluftmenge, Zuluftgeschwindigkeit,
Ventilatorleistung und Wärmebedarf geben sollen. Es konnte gezeigt
werden, daß sich diese Forderung unter Berücksichtigung der strömungs
technischen und physikalischen Vorgänge erfüllen lässt.

