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Streszczenie: 

Stężenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych i instalacyjnych m.in. wentyla-

cyjno-klimatyzacyjnych mają wpływ na rozwój bakterii chorobotwórczych. Dezynfekcja mi-

krobiologiczna układów instalacji wentylacyjnej wykonywana poprzez użycie środków che-

micznych, pary wodnej jest możliwa tylko w przypadku przerwy w realizacji produkcji. W 

sytuacji gdy względy technologiczne wymagają ciągłej dezynfekcji powietrza wentylacyjne-

go, to należy stosować dezynfekcję powietrza w instalacjach wentylacyjnych promieniami 

UV i z  wykorzystaniem promieniowej jonizacji katalitycznej. W artykule zaprezentowano 

także uwarunkowania oraz wady i zalety dezynfekcji powietrza promieniami UV i promie-

niowej jonizacji katalitycznej. 
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WPROWADZENIE 

Rozwój cywilizacyjny ciągle zmienia nasze życie. Z jednej strony przyjemnie jest 

przebywać  w nowoczesnych, klimatyzowanych pomieszczeniach (hale produkcyjne) o pod-

wyższonym standardzie mikrobiologicznym, a z drugiej strony mogą one stanowić pośrednio 

śmiertelną pułapkę dla człowieka w następstwie stworzenia warunków do rozwoju niepożą-

danych bakterii [Malicki M. 1980]. 

Zgodnie z zaleceniami Światowej organizacji Zdrowia (WHO) obiekty budowlane,    

w których ponad 30% użytkowników jest niezadowolonych z warunków mikroklimatu we-

wnętrznego uznaje się za budynki „chore”. Badania nad „syndromem chorych budynków” 

(SBS - Sick Buildings Syndrome) pozwoliły zidentyfikować czynniki mające negatywny 

wpływ na samopoczucie ludzi, czystość i świeżość powietrza, trwałość konstrukcji i instalacji 

budowlanych. W ostatnim czasie zauważa się dążenie do poprawy jakości układów wentyla-

cyjnych na etapie projektowania oraz konserwacji instalacji wentylacyjnych (zmniejszenie 

zagrożenia mikrobiologicznego) [Pełech A 2009, Małecki Z. 2010]. 



 

 

Skażenie mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji m.in. 

wentylacyjno-klimatyzacyjnych mają wpływ na rozwój bakterii chorobotwórczych. Urządze-

nia wentylacyjne (klimatyzatory) mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodu-

jące zapalenie płuc (choroba legionistów). Bakterie (legionelli) rozwijają się najlepiej w tem-

peraturze 32 do 42 
0
C, natomiast w temperaturze 65 

0
C stają się nieszkodliwe. Zapobieganie 

rozwojowi tych bakterii opiera się na starannym doborze miejsca pozyskiwania (zasysania) 

powietrza zewnętrznego i jego oczyszczenie (filtrowanie) przy ujściu wysokosprawnych fil-

trów [Recknagel H i in. 1994]. 

Dezynfekcję mikrobiologiczną układów instalacji wentylacyjnej wykonuje się środ-

kami chemicznymi, parą wodną w okresach kiedy nie jest kontynuowana produkcja, czy nie 

są wykorzystywane pomieszczenia wentylowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem (funk-

cją). Natomiast podczas produkcji czy wykorzystywaniu pomieszczeń wentylowanych zgod-

nie z ich przeznaczeniem możliwa jest tylko ciągła dezynfekcja powietrza wentylowanego, 

szczególnie w przypadku zastosowania dezynfekcji promieniowej jonizacji katalitycznej oraz 

w ograniczonym zakresie w przypadku dezynfekcji promieniowej UV. 

 

OPIS WYBRANYCH SPOSOBÓW DEZYNFEKCJI 

 

Dezynfekcja promieniami UV. 

W celu wyeliminowania zagrożeń mikrobiologicznych w układach instalacji wentyla-

cyjnej należy poddać powietrze skutecznej dezynfekcji. Podstawowym (głównym) zadaniem 

dezynfekcji instalacji wentylacyjnych i urządzeń wentylacyjnych (centrali) jest długotrwałe 

oczyszczenie (odkażenie) powietrza w taki sposób, aby nie stanowiło groźnego nośnika wiru-

sów, bakterii oraz grzybów. Tradycyjne (konwencjonalne) metody oczyszczania powietrza 

nie są wystarczająco skuteczne. Możliwość taką daje naświetlanie promieniami UV jako for-

ma procesu fizycznego prowadzonego bez udziału środków chemicznych. Promieniowanie 

UV jest promieniowaniem elektromagnetycznym o znacznej energii, występującym w natu-

ralnym widmie promieniowania słonecznego. 

Źródłem skutecznego promieniowania UV są lampy o niskociśnieniowych, rtęciowych 

wyładowaniach, które emitują promieniowanie o długości fali 253.7 nm., przyczyniając się do 

trwałej inaktywacji bakterii, wirusów, pleśni i wszelkiego rodzaju zarodników. Funkcjonowa-

nie takiego układu polega na absorpcji promieniowania UV-C przez struktury genetyczne 

DNA drobnoustrojów powodujące znaczne zniekształcenia w DNA, a poprzez to uniemożli-

wienie procesu jego ponownego odtworzenia. 



 

 

W praktyce stosowane spektrum UV zostało podzielone na trzy obszary: 

 UV-A długofalowe (315-400 nm), które występuje w promieniowaniu słonecz-

nym, 

 UV-B średniofalowe (280-315 nm) – zastosowane szczególnie w terapii poprzez 

tworzenie prowitaminy D, 

 UV-C krótkofalowe (100-280 nm) charakteryzuje się silnym oddziaływaniem 

bakteriobójczym, przy czym największą skutecznością wykazuje się promienio-

wanie o długości fali 254 nm. 

 

Dezynfekcja promieniową jonizacją katalityczną. 

Dezynfekcja promieniową jonizacją katalityczną stosowana jest szczególnie tam, 

gdzie dbałość o najwyższą jakość powietrza stanowi kwestię priorytetową oraz w miejscach, 

gdzie uzyskanie tej jakości napotyka na problemy techniczne. 

Promieniowa jonizacja katalityczna polega na wytworzeniu jonów ponadtlenkowych   

i wodorotlenkowych poprzez wykorzystanie katalitycznego działania promieniowania UV na 

procesy fotojonizacyjne metali rzadkich oraz szlachetnych zawartych w hydrofilowym pokry-

ciu komory RC. Technologia jonizacji oparta jest na naturalnym procesie produkcji jonów do 

usuwania z powietrza nieczystości poprzez wytrącenie elektrostatyczne. W wyniku jonizacji 

powietrza cząstki przyciągają się tworząc większe grupy, które są następnie wytrącane z po-

wietrza po osiągnięciu odpowiedniej wielkości lub masy krytycznej (dezynfekcja grzybów, 

wirusów, alergenów). Jest to technologia ekologiczna polegająca na wykorzystaniu światła 

lub elektryczności niezbędnej do wytworzenia z cząstek tlenu kontrolowanej ilości ozonu. 

Urządzenie do promieniowej jonizacji katalitycznej jest przeznaczone do instalowania 

w istniejących systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz stosowane jako prak-

tycznie bezobsługowy zestaw sprzętowy.  

Ponadto promieniowa jonizacja katalityczna zmniejsza poziom zapachu, dymu i sze-

rokiego spektrum zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Urządzenie do tego przezna-

czone daje się łatwo montować w kanałach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych za centralą 

wentylacyjną i grzewczą. 

 

WNIOSKI 

1. Dezynfekcja promieniami UV i promieniową jonizacją katalityczną charakteryzuje 

się n/w właściwościami: 



 

 

 skutecznie usuwa w sposób ciągły bakterie, wirusy, drobnoustroje, roztocza (pro-

mieniowanie UV), 

 jak wyżej, lecz dodatkowo dym nikotynowy oraz szereg innych szkodliwych dla 

zdrowia zanieczyszczeń (promieniowa jonizacja katalityczna), 

 w znacznym stopniu spowalnia powstawanie zanieczyszczeń mechanicznych ka-

nałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

 aktywne powietrze zdecydowanie obniża zainfekowanie ludzi, 

 podnosi komfort pracy i przyczynia się do wzrostu wydajności pracy, 

 skutecznie eliminuje „syndrom chorych budynków”. 

2. Promieniowanie UV o długości fali 253.7 nm poprzez zastosowanie tradycyjnych 

lamp jest: 

 skuteczne, ale w niedużej odległości od samej lampy, 

 sterylizacją pasywną stosowaną dopiero po opuszczeniu pomieszczenia, 

 niebezpieczne ze względu na ryzyko rozbicia lampy i przedostania się rtęci do 

procesu technologicznego. 

3. Promieniowa jonizacja katalityczna: 

 chroni przed zagrożeniami mikrobiologicznymi nawet w trudno dostępnych miej-

scach, 

 może być stosowana podczas obecności ludzi, a poprzez to może być wykonywa-

na sterylizacja ciągła, 

 jest bezpieczną i charakteryzuje się łatwą eksploatacją urządzeń. 
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