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roku. Otrzymane wyniki badañ wskazuj¹ na zanieczyszczenie mikrobiologiczne
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WSTÊP
W ostatnich latach wzros³o zainteresowanie badaniami nad wystêpowaniem aerozolu
py³owego, bakteryjnego oraz grzybów w powietrzu pomieszczeñ mieszkalnych, jak i biurowych. Zwrócono, bowiem uwagê na pojawiaj¹ce siê przypadki sick building syndrom.
Tym terminem okrela siê grupê objawów, takich jak ból g³owy, podra¿nienia b³ony luzowej oraz zmêczenie, których przyczyn¹ mo¿e byæ miedzy innymi mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach [6]. Sick building syndrom mo¿e stanowiæ
istotny problem zdrowotny ze wzglêdu na fakt, ¿e wiêkszoæ ludzi spêdza oko³o 80 % swojego czasu w budynkach. ród³em aerozolu bakteryjnego w pomieszczeniach s¹ zwykle
ludzie, a dok³adniej  emisja bakterii zachodz¹ca podczas mówienia, kaszlu i kichania oraz
z³uszczania siê naskórka. W przeciwieñstwie do aerozolu bakteryjnego ród³em grzybów
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wystêpuj¹cych w powietrzu mieszkañ zdrowych (nie zagrzybionych) jest proces ich migracji ze rodowiska zewnêtrznego. Zjawisko to ma znaczenie szczególnie latem i jesieni¹,
gdy nastêpuje wzrost stê¿enia zarodników grzybów w powietrzu atmosferycznym.
Bakterie i grzyby wystêpuj¹ce w powietrzu mog¹ powodowaæ nie tylko choroby zakane, ale równie¿ mog¹ posiadaæ w³aciwoci alergizuj¹ce. Z badañ epidemiologicznych wynika, ¿e zachorowalnoæ na choroby alergiczne uk³adu oddechowego jest czêsto zwi¹zana
z zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych przez bakterie i grzyby [8].
Polska nale¿y do nielicznych krajów posiadaj¹cych normy okrelaj¹ce mikrobiologiczn¹
jakoæ powietrza. Pomimo niedoskona³oci tych norm, a tak¿e zalecanych przez nie metod
badawczych zawieraj¹ one wymagania dla oceny jakoci powietrza.
W celu okrelenia jakoci powietrza w budynkach, takich jak szpitale, szko³y, przedszkola, wy¿sze uczelnie, biura nale¿y prowadziæ pomiary zarówno metod¹ sedymentacyjn¹
jak i aspiracyjn¹. Wykonanie takich badañ na szersz¹ skalê umo¿liwi okrelenie nowych
precyzyjnych norm jakoci powietrza. Przyczyni siê to do podniesienia bezpieczeñstwa osób
przebywaj¹cych w takich pomieszczeniach oraz poprawi jakoæ powietrza w budynkach.
MATERIA£ I METODY
Obiektem, w którym przeprowadzono badania by³ budynek Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
rodowiska Politechniki Bia³ostockiej (WBiI). Wydzia³ ten pod wzglêdem liczby studentów jest
najwiêkszy w Politechnice Bia³ostockiej. Studiuje na nim oko³o 2000 osób na studiach dziennych
i oko³o 1500 na studiach zaocznych i wieczorowych. Liczba nauczyli akademickich i pracowników
technicznych wynosi 251 osób. WBiI sk³ada siê z dwóch budynków:
l czêæ 1  budynek trójkondygnacyjny A, który zosta³ oddany do u¿ytku w 1988 roku o kubaturze 30866 m3 i powierzchni u¿ytkowej  5266 m2,
l czêæ 2  budynek jednokondygnacyjny B, który zosta³ oddany do u¿ytku w 1999 roku o kubaturze 31882 m3 i powierzchni u¿ytkowej  4742 m2.
Budynki wyposa¿one s¹ w instalacje wodno-kanalizacyjn¹, C.O., elektryczn¹, komputerow¹, telefoniczn¹, odgromow¹, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i grawitacyjnej, a tak¿e
w budynku B znajduje siê si³ownia pomp z dwigiem osobowym hydraulicznym.
Badania powietrza atmosferycznego na terenie budynku WBiI wykonano metod¹ sedymentacyjn¹. Punkty pomiarowe znajdowa³y siê na trzech kondygnacjach budynku A w nastêpuj¹cych miejscach:
l na parterze  korytarz,
l na pierwszym piêtrze  korytarz,
l na drugim piêtrze  korytarz oraz
l w budynku B w si³owni.
Dodatkowo w dwóch ostatnich seriach przeprowadzono pomiary w hali targowej, która powsta³a
obok budynku wydzia³u tylko na okres corocznych targów Forum Budownictwa. Analiza mikrobiologiczna powietrza obejmowa³a oznaczenie ogólnej liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych,
bakterii wskanikowych tj. promieniowców, bakterii z gatunku Pseudomonas fluorescens, gronkowców (hemolizuj¹cych, mannitolododatnich i mannitoloujemnych) oraz grzybów mikroskopowych
znajduj¹cych siê w powietrzu atmosferycznym.
Do oznaczenia ogólnej liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych wykorzystano pod³o¿e agarowe. Hodowlê bakterii psychrofilnych prowadzono przez okres 48-72 godzin, w temperaturze 20°C,
a bakterii mezofilnych przez 24-48 godzin, w temperaturze 37°C. Gronkowce mannitolododatnie
i mannitoloujemne oznaczano na pod³o¿u Chapmana w temp. 37°C w ci¹gu 24-48 godzin. Gronkowce hemolizuj¹ce typu a i typu b ros³y na pod³o¿u agarowym z krwi¹ barani¹. Gronkowce hemo-
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lizuj¹ce typu á inkubowano w temperaturze 37° przez 24 godziny. Gronkowce hemolizuj¹ce typu b
inkubowano w temperaturze 37°C przez 1godzinê, a nastêpnie w 10°C przez 18 godzin. Promieniowce  oznaczano na pod³o¿u agarowym Pochona w temperaturze 26°C w ci¹gu 5-6 dni. Bakterie
z gatunku Pseudomonas fluorescens oznaczano na po¿ywce Kinga B. Inkubacjê tych bakterii prowadzono przez pierwsze 7 dni w temperaturze 4°C, a nastêpnie przez 5 dni w temperaturze 26°C.
Oznaczenie liczebnoci grzybów mikroskopowych prowadzono na pod³o¿u agarowym Sabourauda
w temp. 26°C w ci¹gu 6 dni. Po inkubacji obliczono liczbê kolonii wyros³ych na p³ytkach, a st¹d
liczbê drobnoustrojów znajduj¹cych siê w 1 m3 powietrza, korzystaj¹c ze wzoru podanego przez
Omeljañskigo w modyfikacji Gogoberidze [1].
Mikrobiologiczn¹ ocenê stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przeprowadzono
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami [9, 10, 11]

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Badania mikrobiologiczne powietrza wewnêtrznego przeprowadzono w szeciu seriach
pomiarowych wykonanych od padziernika 2002 r. do maja 2003 r. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli I. W pierwszej serii z przyczyn technicznych nie przeprowadzono badania
liczebnoci gronkowców.
Ta b e l a I .

Wyniki mikrobiologicznych badañ powietrza przeprowadzonych na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii rodowiska Politechniki Bia³ostockiej
The results of microbiological indoor air quality on Faculty of Building and Environmental Engineering at Bia³ystok University of Technology



2]QDF]HQLH

0LHMVFHSRERUXSUyEHN
KDOD
VLáRZQLD
SDUWHU
,SL WUR ,,SL WUR Z\VWDZRZD
OLF]EDGUREQRXVWURMyZ MWN ZP SRZLHWU]D
PLQLPDOQDPDNV\PDOQD UHGQLD 
± ± ±
± ±







 ± ± ± ±





± ± ±
± ±










±
± ± ± ±





±
±
±
±






± ± ± ± ±





± ±
±
± ±





± ± ± ± ±







/LF]EDEDNWHULL
SV\FKURILOQ\FK
/LF]EDEDNWHULL
PH]RILOQ\FK
/LF]EDEDNWHULL
KHPROL]XM F\FKW\SXD
/LF]EDJURQNRZFyZ
±PDQQLWRORGRGDWQLFK

±PDQQLWRORXMHPQ\FK
/LF]EDSURPLHQLRZFyZ
/LF]ED3VHXGRPRQDV
IOXRUHVFHQV
/LF]EDJU]\EyZ

202

A. Butarewicz

Nr 2

Jakoæ powietrza atmosferycznego w pomieszczeniach zamkniêtych, w których przebywaj¹ ludzie bezporednio wp³ywa na komfort ¿ycia. Biologiczne aerozole w budynkach,
w³¹czaj¹c w to mieszkania, s¹ g³ównie powodowane przez wilgoæ i z³¹ wymianê powietrza
oraz na skutek zastosowania niew³aciwych materia³ów budowlanych [13]. Ze wzglêdu na
zanieczyszczenie powietrza zwi¹zkami chemicznymi jak i drobnoustrojami konieczna jest
przynajmniej okresowa kontrola stanu jego czystoci i podejmowanie przedsiêwziêæ chroni¹cych przed szkodliwym dzia³aniem ww. czynników.
Polska nale¿y do nielicznych krajów posiadaj¹cych unormowania w zakresie jakoci
mikrobiologicznej powietrza. Nawet w Stanach Zjednoczonych nie opracowano norm jakoci powietrza w pomieszczeniach zamkniêtych, a jeli takie normy powstaj¹ w innych
wysoko rozwiniêtych pañstwach to dotycz¹ zwykle oznaczania grzybów. Kanadyjskie standardy jakoci powietrza wewnêtrznego nie dopuszczaj¹ obecnoci patogennych grzybów
tj. Aspergillus fumigatus, czy te¿ toksycznych tj. Stachybotrys atra. Ponadto w m3 badanego powietrza nie mo¿e byæ wiêcej grzybów ni¿ 50 jednostek tworz¹cych kolonie (jtk) nale¿¹cych do jednego gatunku oraz poni¿ej 150 jtk nale¿¹cych do ró¿nych gatunków i pochodz¹cych z ró¿nych róde³ wewn¹trz pomieszczeñ, a tak¿e ca³kowita liczba nie mo¿e przekraczaæ 500jtk jeli przewa¿aj¹ w powietrzu plenie z rodzaju Cladosporium lub inne grzyby [14 ]. W kraju obowi¹zuj¹ jednolite normy okrelaj¹ce dopuszczalny stopieñ mikrobiologicznego ska¿enia powietrza niezale¿nie, czy jest to powietrze na zewn¹trz budynków,
czy jest to powietrze wewnêtrzne w ró¿nego typu obiektach. O ile mo¿na przyj¹æ jednakowe standardy dla powietrza zewnêtrznego to w przypadku powietrza wewnêtrznego
w pomieszczeniach takie podejcie nie jest precyzyjne i stwarza szereg trudnoci zwi¹zanych z ocena jego jakoci. Trudno bowiem stosowaæ takie same kryteria w odniesieniu do
powietrza np. sal operacyjnych w szpitalach, czy pomieszczeñ inwentarskich. Brak jest
precyzyjnych norm, które uwzglêdnia³yby specyfikê pomieszczeñ oraz ró¿nicowa³yby oznaczenia drobnoustrojów charakterystycznych dla ró¿nego typu pomieszczeñ.
W badaniach przeprowadzonych w budynku WBiI Politechniki Bia³ostockiej, stwierdzono du¿e wahania w ogólnej liczbie bakterii w 1 m3 powietrza. Liczba komórek zawiera³a siê w przedziale od 106 do 3248, co wskazuje, ¿e jakoæ powietrza zmienia³a siê od
czystego do silnie zanieczyszczonego. Najwiêcej bakterii stwierdzono na korytarzu na parterze, a powietrze w tym miejscu by³o rednio i silnie zanieczyszczone. Jakoæ powietrza na
wy¿szych kondygnacjach by³a dobra lub powietrze by³o rednio zanieczyszczone bior¹c
pod uwagê tylko ten parametr. Na uzyskane wyniki mia³a wp³yw liczba studentów przebywaj¹cych jednorazowo na korytarzu zw³aszcza w czasie przerw miêdzy zajêciami. Im wiêcej studentów przebywa³o na korytarzu tym wiêcej drobnoustrojów wystêpowa³o w badanym powietrzu. Zale¿noæ t¹ naj³atwiej mo¿na by³o zaobserwowaæ na korytarzu na parterze. W tym miejscu okresowo przebywa³o najwiêcej osób, co spowodowane jest po³o¿eniem niektórych obiektów wewn¹trz budynku tj. szatnia, punktu ksero, biblioteki wydzia³owej, dziekanatu, bufetu, a tak¿e g³ównego wejcie do budynku. Na korytarzach wy¿szych
piêter (I i II) przebywa³o znacznie mniej osób, co bezporednio wp³ywa³o na mniejsz¹
liczbê drobnoustrojów w powietrzu.
Analizuj¹c wyniki badañ stwierdzono, ¿e liczba bakterii jest uzale¿niona od miejsca
wykonania analiz i pory dnia, w której wykonano pomiar np. podczas intensywnych æwiczeñ fizycznych w powietrzu w si³owni stwierdzono wysok¹ liczbê drobnoustrojów. Ogólna liczba bakterii osi¹gnê³a 3190 komórek/m 3. Na wysokim poziomie kszta³towa³y siê rów-
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nie¿ pozosta³e wskaniki mikrobiologiczne za wyj¹tkiem grzybów. Wp³yw na uzyskane
wyniki mia³ wzmo¿ony ruch powietrza powodowany przez grupê 30 studentów wykonuj¹cych intensywne æwiczenia fizyczne. Przy wiêkszym wysi³ku cz³owiek szybciej i g³êbiej
oddycha, a jednoczenie wydala wiêksz¹ liczbê drobnoustrojów z uk³adu oddechowego.
Inn¹ drog¹ jest emisja bakterii w trakcie wysi³ku fizycznego razem z kropelkami potu. Gdy
zajêcia siê nie odbywa³y stwierdzono bardzo nisk¹ liczbê bakterii w powietrzu. Na wyniki
badañ w tym punkcie wp³ynê³a dodatkowo instalacja wentylacyjna, w której filtry nie by³y
wymieniane od 1999 roku tj. od czasu oddania budynku do u¿ytku. Nie zaobserwowano
natomiast zmiany w ogólnej liczbie drobnoustrojów w powietrzu w zale¿noci od pory
roku, w której wykonano pomiary. Wp³yn¹³ na to doæ stabilny mikroklimat budynku.
Podobne wyniki uzyska³a Stobiñska i wsp. [12] w badaniach powietrza wykonanych
w budynkach Politechniki £ódzkiej. Autorka stwierdzi³a, ¿e najliczniej drobnoustroje zanieczyszcza³y powietrze w zaludnionym korytarzu, a ogólna liczba bakterii zmienia³a siê
w granicach od 480 do 8200 komórek bakteryjnych w 1 m 3 powietrza. Zaobserwowa³a ona
równie¿, ¿e iloæ drobnoustrojów w powietrzu zale¿y od liczby osób przebywaj¹cych
w danej chwili w miejscu wykonania pomiaru.
W badaniach przeprowadzonych przez Muszyñskiego i wsp. [7] na terenie dwóch budynków, w których znajduj¹ siê pomieszczenia biurowe stwierdzono liczbê bakterii mezofilnych w granicach od 75 do 550 bakterii w 1 m3 powietrza. Wyniki badañ w³asnych przeprowadzonych na terenie wydzia³u wskazuj¹ na wy¿sze wahania liczebnoci bakterii mezofilnych. Liczba bakterii mezofilnych zawiera³a siê w granicach od 85 komórek w punkcie
pomiarowym w korytarzu na I piêtrze do 2972 komórek w si³owni. Pomimo, ¿e w badanym
powietrzu liczba bakterii Pseudomonas fluorescens nie by³a wysoka i waha³a siê w granicach od 21 do 64 komórek w 1 m3 powietrza, to dopuszczalne normy zosta³y ju¿ przekroczone w stopniu znacznym, a powietrze by³o rednio i silnie zanieczyszczone. W badaniach
przeprowadzonych w budynkach edukacyjnych Politechniki £ódzkiej przez Stobiñsk¹ i wsp.
[12] stwierdzono wystêpowanie tych bakterii, jednak autorka nie poda³a danych dotycz¹cych ich liczebnoci. W przypadku oznaczania bakterii nale¿¹cych do tego gatunku w powietrzu pomieszczeñ zamkniêtych nale¿y zastanowiæ siê nad zmian¹ obowi¹zuj¹cych norm
i wprowadzeniem obowi¹zku oznaczania bakterii z rodzaju Pseudomonas lub innych gatunków nale¿¹cych do tego rodzaju jako wskaniki mikrobiologicznej jakoci powietrza.
Przeprowadzone badania w³asne wykaza³y wystêpowanie w powietrzu na terenie wydzia³u Politechniki Bia³ostockiej gronkowców mannitolododatnich i mannitoloujemnych,
a tak¿e gronkowców hemolizuj¹cych typu á. Liczba gronkowców mannitolododatnich
i mannitoloujemnych w 1 m3 powietrza zawiera³a siê w granicach od 42 do 318 komórek.
We wszystkich punktach pomiarowych zaobserwowano wystêpowanie gronkowców hemolizuj¹cych typu á. Najwiêcej tych ziarniaków stwierdzono w powietrzu na parterze budynku
oraz w si³owni.
Liczba promieniowców w powietrzu na wydziale waha³a siê w granicach od 106 do 892
w 1 m3. co wiadczy³o o silnie zanieczyszczonym powietrzu w czasie wykonywania pomiarów. Naturalnym rodowiskiem ¿ycia tych bakterii jest gleba. Promieniowce mog³y przedostawaæ siê ze rodowiska zewnêtrznego np. wraz z kurzem i b³otem lub w trakcie wymiany
powietrza miêdzy budynkiem a powietrzem atmosferycznym zewnêtrznym. Zupe³nie odmienne wyniki uzyska³ Muszyñski i wsp. [7] w badaniach powietrza w pomieszczeniach
biurowych i otaczaj¹cym je powietrzu atmosferycznym, gdy¿ nie stwierdzi³ ich obecnoci.
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Inni autorzy uwa¿aj¹, ¿e przydatnoæ tych bakterii jako wskaników stanu czystoci powietrza jest niewielka [4]. Podobne stanowisko zajmuje autor prezentowanych badañ, który
uwa¿a, ¿e przy ocenie powietrza wewnêtrznego w budynkach mo¿na zrezygnowaæ z prowadzenia oznaczania tych organizmów.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w badaniach w³asnych okrelono równie¿ obecnoæ grzybów w powietrzu. Liczba tych drobnoustrojów zawiera³a siê w przedziale od 42
komórek (na I piêtrze) do 1635 komórek (na parterze) w 1 m 3 powietrza. Zbli¿one wyniki
uzyska³a Gutarowska i wsp. [3] w badaniach prowadzonych na Politechnice £ódzkiej,
w których autorka uzyska³a liczebnoæ w przedziale od 220 do 740 komórek w 1 m 3 powietrza. Utrzymuj¹ce siê w powietrzu grzyby, a w³aciwie ich zarodniki, które wraz z wdychanym powietrzem przedostaj¹ siê do oskrzeli i p³uc mog¹ stanowiæ bezporedni¹ przyczynê
wielu chorób alergicznych. Grzybice uk³adu oddechowego s¹ wywo³ane w zasadzie przez
saprofity, które staj¹ siê chorobotwórcze dopiero po wnikniêciu do os³abionego organizmu
[2].
Dodatkowo w celu porównania wyników badañ przeprowadzonych w budynku Wydzia³u wykonano mikrobiologiczn¹ analizê powietrza w hali wystawowej podczas targów Forum Budownictwa, które tradycyjnie odbywaj¹ siê w maju ka¿dego roku. W dwóch seriach pomiarów stwierdzono przekroczenie norm dotycz¹cych jakoci powietrza. Badane
powietrze uznano za silnie zanieczyszczone. Bezporedni wp³yw na wyniki mia³a du¿a liczba
osób znajduj¹cych siê w hali w czasie zwiedzania ekspozycji. Z innych przyczyn, które
wp³ynê³y na du¿¹ liczebnoæ drobnoustrojów nale¿y uwzglêdniæ wysok¹ temperaturê, jaka
panowa³a na zewn¹trz i w rodku hali, nisk¹ wilgotnoæ powietrza oraz s³ab¹ wentylacjê
hali.
WNIOSKI
Reasumuj¹c wyniki badañ przeprowadzonych w budynku Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii rodowiska Politechniki Bia³ostockiej we wszystkich seriach pomiarowych stwierdzono przekroczenie norm dotycz¹cych jakoci powietrza. Okrelono, ¿e powietrze jest
silnie zanieczyszczone pod wzglêdem mikrobiologicznym. Na liczebnoæ mikroorganizmów
w powietrzu pomieszczeñ zamkniêtych wp³yw ma liczba osób przebywaj¹cych w budynku,
ich aktywnoæ fizyczna oraz sprawnoæ systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ tê tezê, gdy¿ najbardziej zanieczyszczone powietrze znajduje siê na
korytarzu na parterze oraz w si³owni.
Wyniki badañ wskazuj¹ na koniecznoæ sta³ego mikrobiologicznego monitoringu powietrza prowadzonego na terenie takich obiektów jak wy¿sze uczelnie. Istnieje równie¿
koniecznoæ przeprowadzenia weryfikacji obowi¹zuj¹cych norm mikrobiologicznej jakoci powietrza z uwzglêdnieniem specyfiki powietrza wewnêtrznego w budynkach i innych
podobnych obiektach.
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MICROBIOLOGICAL QUALITY OF INDOOR AIR ON FACULTY OF BUILDING AND
ENVIRONMENTAL ENGINEERING AT BIA£YSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Summary
The investigation of microbiological rate of indoor air pollution on Faculty of Building and Environmental Engineering at Bia³ystok University of Technology were made by sedimentation method
in accordance with Polish standards (PN-89/Z-04111/01,02,03). Six series of measurements were
carried out from autumn 2002 to spring 2003. The results show bad microbiological quality of indoor air on Faculty of Building and Environmental Engineering at Bia³ystok University of Technology.
It was found that the number of Stphylococcus, Actinomycetales as well as the total count of bacteria
were too high and broke the Polish regulations of the clear air. Because of the students and other
workers safety, monitoring of microbiological pollution of the indoor air must be done and existing
emergency to improve the quality of the air must be lead.
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