
Wstêp
Odpowiednia jako�æ powietrza we-

wnêtrznego, rozumiana jako stê¿enie zanie-
czyszczeñ, py³ów i drobnoustrojów poni¿ej 
warto�ci dopuszczalnych oraz brak nie-
przyjemnych zapachów, jest równie wa¿na 
w pomieszczeniach pracy, jak zapewnienie 
pracownikom komfortu cieplnego. �wiatowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) opracowa³a 
dokument-deklaracjê „Prawo do zdrowego 
powietrza wewnêtrznego”, która wynika z 
fundamentalnych zasad w zakresie praw 
cz³owieka, etyki biomedycznej, ochrony 
�rodowiska naturalnego i obejmuje nastê-
puj¹ce zasady:

1. Zgodnie z prawem cz³owieka do zdro-
wia, ka¿dy ma prawo oddychaæ zdrowym 
powietrzem wewnêtrznym. 

2. Zgodnie z zasad¹ respektowania au-
tonomii („samookre�lenia”), ka¿dy cz³owiek 
ma prawo do otrzymania nale¿ytej informa-
cji, dotycz¹cej ekspozycji na oddzia³ywanie 
potencjalnie szkodliwych czynników oraz 
do uzyskania skutecznych �rodków kon-
troli przynajmniej nad czê�ci¹ emitowanych 
w pomieszczeniach zanieczyszczeñ.

3. Zgodnie z zasad¹ nieczynienia z³a, 
do powietrza wewnêtrznego nie powinny 
byæ wprowadzane ¿adne zanieczyszczenia, 
a zw³aszcza w stê¿eniu mog¹cym spowo-
dowaæ niepotrzebne ryzyko dla zdrowia 
u¿ytkownika poddanego ekspozycji.

4. Zgodnie z zasad¹ dobroczynno�ci 
(„czynienia dobra”), wszyscy ludzie, grupy 
i organizacje zajmuj¹ce siê budynkami – 
prywatnymi i u¿yteczno�ci publicznej, w tym 
równie¿ rz¹dowymi, ponosz¹ odpowiedzial-
no�æ za wydane zalecania lub wykonane 
prace, s³u¿¹ce do zapewnienia akceptowanej 
przez u¿ytkowników jako�ci powietrza.

5. Zgodnie z zasad¹ sprawiedliwo�ci 
spo³ecznej, socjoekonomiczny status u¿yt-
kowników nie powinien wp³ywaæ na ich 
dostêp do zdrowego powietrza wewnêtrz-
nego, natomiast stan zdrowotny mo¿e 
determinowaæ specjalne potrzeby okre�lonej 
grupy ludzi.

6. Zgodnie z zasad¹ odpowiedzialno�ci, 
wszystkie zajmuj¹ce siê omawian¹ proble-
matyk¹ organizacje powinny ustaliæ jasno 
sprecyzowane kryteria, s³u¿¹ce do szaco-
wania i oceny jako�ci powietrza w budynku 
oraz jej wp³ywu na zdrowie ludzi, jak równie¿ 
na �rodowisko zewnêtrzne.

7. Zgodnie z zasad¹ zachowania ostro¿-
no�ci, tam gdzie wystêpuje ryzyko nara¿enia 
na zanieczyszczone powietrze wewnêtrzne, 
istniej¹ca niepewno�æ nie powinna byæ wy-
korzystywana jako powód opó�nienia wyko-
nania kosztownych pomiarów, s³u¿¹cych do 
przeciwdzia³ania takiej ekspozycji.

8. Zgodnie z zasad¹ „truciciel p³aci”, 
truciciel (strona zanieczyszczaj¹ca) jest 
odpowiedzialny za jak¹kolwiek wyrz¹dzon¹ 
szkodê i/lub odniesion¹ korzy�æ, wynikaj¹c¹ 
z ekspozycji innych osób na niezdrowe po-

wietrze wewnêtrzne. Truciciel jest równie¿ 
odpowiedzialny za migracjê zanieczyszczeñ 
oraz zapobieganie ich powstawania.

9. Zgodnie z zasad¹ zachowania rów-
nowagi, zdrowie i problemy �rodowiska 
zewnêtrznego nie mog¹ byæ rozpatrywane 
oddzielnie, a zapewnienie zdrowego po-
wietrza wewnêtrznego nie powinno byæ 
kompromisem pomiêdzy globaln¹ a lokaln¹ 
integralno�ci¹ ekologiczn¹ lub prawami 
przysz³ych pokoleñ.

Mimo tych zaleceñ, potrzeba zapew-
nienia odpowiedniej jako�ci powietrza na 
stanowiskach pracy jest w Polsce nadal 
niedoceniana. 

Przyjmuje siê, ¿e �ród³ami substancji 
chemicznych, np. w pomieszczeniach pracy 
biurowej s¹ przede wszystkim:

– zastosowane materia³y budowlane 
i wykoñczeniowe, m.in. farby, tapety, mate-
ria³y ociepleniowe, wyk³adziny pod³ogowe

– podstawowy sprzêt biurowy (biurka, 
rega³y, krzes³a, fotele itp.)

– zanieczyszczenia chemiczne powietrza 
atmosferycznego wprowadzane przez 
funkcjonuj¹ce w pomieszczeniach systemy 
wentylacyjne

– kosmetyki stosowane przez personel
– palenie tytoniu.
Dodatkowym �ród³em zanieczyszczeñ 

mog¹ byæ tak¿e takie urz¹dzenia, jak ksero-
kopiarki czy drukarki laserowe.

Najistotniejszym �ród³em zanieczyszczeñ 
w pomieszczeniu biurowym mo¿e byæ rów-

W artykule omówiono wp³yw zanieczyszczenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na jako�æ �rodowiska w pomieszczeniach biurowych i na 
zdrowie pracowników. Przedstawiono równie¿ obecny stan prawny dotycz¹cy kontroli czysto�ci przewodów w Polsce i pozosta³ych krajach.
Ventilation and air-conditioning ducts – control of hygienic class (1)
This paper discusses the impact of polluted ventilation and air-conditioning ducts on indoor air quality in office space and employees’ health. It also 
presents the current legal status concerning inspection of the cleanliness of ducts in Poland and in other countries.
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nie¿ uk³ad wentylacji, który projektowany 
jest w celu usuniêcia zanieczyszczeñ i ochro-
ny pracownika, a przy nieodpowiedniej 
eksploatacji i braku kontroli osiad³ego py³u 
i mikroorganizmów mo¿e staæ siê �ród³em 
niebezpiecznych dla ludzi, patogennych 
drobnoustrojów. 

Skutki zdrowotne
Badania prowadzone przez WHO dopro-

wadzi³y do wprowadzenia pojêcia „chory bu-
dynek” – czyli obiektu, w którym co najmniej 
20% u¿ytkowników stwierdza, ¿e przyczyn¹ 
objawów z³ego samopoczucia jest budynek, 
tzn., i¿ „objawy chorobowe pojawiaj¹ siê 
i nasilaj¹ tylko w czasie przebywania w tym 
budynku, za� znikaj¹ natychmiast po jego 
opuszczeniu”. 

Na tej podstawie okre�lono nastêpuj¹ce 
zespo³y objawów wystêpuj¹cych w takich 
budynkach: 

– syndrom chorego budynku (Sick 
Building Syndrome) – jest to zespó³ nega-
tywnych objawów, do których zaliczaj¹ siê: 
bóle g³owy, wysychanie �luzówek, senno�æ, 
duszno�æ, ustaj¹ce po wyj�ciu z budynku; 
g³ówn¹ przyczyn¹ SBS jest brak oceny syste-
mów wentylacji i klimatyzacji wyposa¿onych 
w filtry powietrza, a tak¿e brak w³a�ciwej 
konserwacji systemów wentylacyjnych/
klimatyzacyjnych, co mo¿e byæ przyczyn¹ 
dodatkowych �róde³ emisji zanieczyszczeñ 
do powietrza, przede wszystkim zanie-

czyszczeñ py³owych i mikrobiologicznych; 
zaniedbanie kontroli warunków pracy w tych 
pomieszczeniach mo¿e prowadziæ do sys-
tematycznego ich pogarszania siê i ci¹g³ego 
wzrostu skar¿¹cych siê pracowników

– wieloczynnikowa nadwra¿liwo�æ 
chemiczna (Multiple Chemical Sensitivi-
ty) – jest to zespó³ objawów wystêpuj¹cy 
u pojedynczych pracowników, wywo³any 
ekspozycj¹ na powszechnie wystêpuj¹ce 
zanieczyszczenia �rodowiska, które nie 
powoduj¹ niekorzystnych skutków zdrowot-
nych w populacji generalnej; objawy MCS 
to: nadmierne zmêczenie, bóle i zawroty 
g³owy, depresja, nadwra¿liwo�æ na przykre 
zapachy, zaburzenia: koordynacji ruchowej, 
emocjonalnej, widzenia, rytmu serca, ¿o³¹d-
kowo-jelitowe; bóle i skurcze miê�ni, objawy 
sugeruj¹ce astmê; czynnikami wywo³uj¹cymi 
MCS mog¹ byæ: ¿ywno�æ, pola elektroma-
gnetyczne, rozpuszczalniki organiczne, spali-
ny samochodowe oraz detergenty; MCS jest 
schorzeniem wynikaj¹cym z d³ugotrwa³ego 
stresu �rodowiskowego i wyrazem wyczer-
pania siê zdolno�ci adaptacyjnych

– zespó³ przewlek³ego zmêczenia (Chro-
nic Fatigue Syndrome) – zespó³ objawów 
wynikaj¹cych z obni¿enia siê odporno�ci lub 
nadmiernej wra¿liwo�ci na czynniki �rodowi-
skowe. Objawy s¹ zbli¿one do grypowych, 
które jednak nie ustêpuj¹ w czasie leczenia, 
lecz przechodz¹ w postaæ przewlek³¹. Ob-
jawy psychofizjologiczne to: wyst¹pienie 
trwa³ego lub zmiennego zmêczenia, niepe³ny 

wypoczynek nocny, spadek poziomu wydol-
no�ci wysi³kowej, wzrost temperatury cia³a 
do ok. 38,6 oC, sucho�æ gard³a, katar, bóle 
miê�ni i stawów, trudno�ci w koncentracji, 
dra¿liwo�æ.

W Polsce najobszerniejsze dotychczas 
badania syndromu chorego budynku prze-
prowadzone zosta³y w latach 2001-2004 
w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy 
– Pañstwowym Instytucie Badawczym w ra-
mach projektu celowego zamawianego PCZ 
15-21 pn. „System kszta³towania jako�ci po-
wietrza w budynkach biurowych (profilakty-
ka tzw. Zespo³u chorego budynku)” [1]. 

Kontrole instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w aspekcie ochrony zdrowia

B³êdnie wykonany projekt, niew³a�ciwa 
eksploatacja i konserwacja instalacji wen-
tylacyjnych i klimatyzacyjnych s¹ powodem 
problemów zwi¹zanych z zapewnieniem od-
powiedniej jako�ci powietrza wewnêtrznego. 
Pracownicy przebywaj¹cy w wentylowanych 
pomieszczeniach zwracaj¹ zazwyczaj uwagê 
jedynie na czysto�æ zewnêtrznych (a zatem 
widocznych od strony pomieszczenia) 
powierzchni nawiewników i wywiewników 
(fot.). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e za jako�æ 
powietrza w pomieszczeniu odpowiada 
przede wszystkim stan przewodów wen-
tylacyjnych transportuj¹cych uzdatnione 
powietrze z centrali wentylacyjnej lub/i kli-

dr in¿. ANNA BOGDAN
Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Pañstwowy Instytut Badawczy
dr in¿. ANNA CHARKOWSKA
Politechnika Warszawska

Fot. Zabrudzony nawiewnik powietrza (zdjêcie z archiwum firmy Clinikka Clean Air Technologies [10])

Photo. Contaminated air diffuser (Clinikka Clean Air Technologies [10] archives)
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matyzacyjnej. W czasie dzia³ania instalacji 
zanieczyszczenia s¹ porywane przez prze-
p³ywaj¹ce powietrze i przyczyniaj¹ siê do 
pogorszenia stanu higienicznego powietrza 
nawiewanego do pomieszczeñ. 

Badania jako�ci powietrza przepro-
wadzone przez The National Institute for 
Occupational Safety (NIOSH) w ponad 500 
budynkach w Stanach Zjednoczonych wyka-
za³y, ¿e w 53% przypadków podstawow¹ 
przyczyn¹ problemów zdrowotnych u¿yt-
kowników by³y systemy wentylacji i klimaty-
zacji. Podobnie wykazano w Kanadzie, gdzie 
pracownicy Public Works and Goverment 
Services Canada (PWGSC) przebadali 95 
budynków „z problemami”, zlokalizowanych 
na terenie ca³ego kraju i stwierdzili, ¿e w 48% 
przypadków za k³opoty zwi¹zane z niedo-
stateczn¹ jako�ci¹ powietrza odpowiedzialny 
by³ uk³ad wentylacji lub klimatyzacji [2]. Na 
tê sytuacjê wp³ywa³ miêdzy innymi stan 
higieniczny instalacji – osadzone wewn¹trz 
nich py³y i rozwijaj¹ce siê w nagromadzonej 
warstwie mikroorganizmy (grzyby mikrosko-
powe i bakterie), (tabele 1. i 2.). 

W pobli¿u Kuopio w Finlandii przepro-
wadzono badania zapylenia instalacji wen-
tylacyjnych w 23 domach jednorodzinnych 
[5]. Wybór tych w³a�nie budynków nie by³ 
przypadkowy – ich w³a�ciciele zwrócili siê 
o pomoc do firm czyszcz¹cych instalacje. 
W tabeli 3. przedstawiono uzyskane wyniki 
pomiarów, tj. sk³ad py³u pobranego z prze-
wodów nawiewnych oraz wywiewnych. 

Istotnym elementem jest regularna kon-
trola instalacji wentylacyjnej, a w przypadku 
przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ za-
nieczyszczeñ – czyszczenie jej i ewentualnie 
dezynfekcja, je¿eli drobnoustroje nie zosta³y 
w wystarczaj¹cym stopniu usuniête podczas 
mechanicznego czyszczenia. 

Tabela 1 
GRZYBY WYIZOLOWANE NA POWIERZCHNIACH WEWN¥TRZ POMIESZCZEÑ LUB NA POWIERZCHNIACH URZ¥DZEÑ 
IPRZEWODÓW WSYSTEMACH KLIMATYZACYJNYCH [3]
Mould on surfaces inside rooms and ventilation components [3]

Grzyby Identyfikacja wpomieszczeniu Identyfikacja wsystemach klimatyzacyjnych
Acremonium spp. woda do nawil¿aczy

izolacja centrali wykonana zw³ókien szklanych
Alternaria spp. ple�ñ na malowanych powierzchniach,

kurz z dywanów iwyk³adzin,
kurz z pod³ogi

system ch³odniczy
wê¿ownice ch³odnic
filtry powietrza
py³ wprzewodach wentylacyjnych

Aspergillus spp. kurz z dywanów iwyk³adzin,
kurz z pod³ogi

wyparne urz¹dzenie ch³odnicze
izolacja centrali wykonana zw³ókien szklanych
system ch³odniczy
wê¿ownice ch³odnic
wentylatory
filtry powietrza
py³ wprzewodach wentylacyjnych

Aureobasidium 
pullulans

wiêkszo�æ materia³ów budowlanych,
powierzchnie pokrywane farb¹ lateksow¹

filtry powietrza

Chaetomium spp. izolacja centrali wykonana zw³ókien szklanych
filtry powietrza
py³ wprzewodach wentylacyjnych

Cladosporium spp. wilgotne dywany iwyk³adziny,
wilgotne �ciany,
wiêkszo�æ materia³ów budowlanych,
powierzchnie pokrywane farb¹ lateksow¹,
kurz zpod³ogi,
kurz zdywanów iwyk³adzin

wyparne urz¹dzenie ch³odnicze
izolacja centrali wykonana zw³ókien szklanych
filtry powietrza
metalowe powierzchnie central
wentylatory
filtry powietrza
py³ wprzewodach wentylacyjnych

Epicoccum spp. izolacja zw³ókna szklanego
Exophiala spp. woda do nawil¿aczy
Fusarium spp. kurz zpod³ogi filtry powietrza

woda do nawil¿aczy
Mucor spp. kurz zpod³ogi wentylatory

filtry powietrza
py³ wprzewodach wentylacyjnych

Paecilomyces spp. woda do nawil¿aczy
Penicillium spp. powierzchnie pokrywane farb¹ lateksow¹,

kurz zdywanów iwyk³adzin
klimatyzatory
wyparne urz¹dzenie ch³odnicze
przewody wentylacyjne
wentylatory
filtry powietrza
woda do nawil¿aczy

Phialophora spp. woda do nawil¿aczy
Phoma spp. ple�ñ na malowanych powierzchniach,

kurz zpod³ogi
filtry powietrza
woda do nawil¿aczy

Rhizopus spp. kurz zpod³ogi wentylatory
filtry powietrza
py³ wprzewodach wentylacyjnych

Scopulariopsis spp. kurz zdywanów iwyk³adzin filtry powietrza
Trichoderma spp. wiêkszo�æ materia³ów budowlanych wentylatory

filtry powietrza
py³ wprzewodach wentylacyjnych

Ulocladium spp. kurz zpod³ogi filtry powietrza
woda do nawil¿aczy

Wallemia sebi kurz zpod³ogi filtry powietrza

Tabela 2 
PATOGENICZNE BAKTERIE ZNALEZIONE WEWN¥TRZ POMIESZCZEÑ 
LUB W SYSTEMACH KLIMATYZACYJNYCH I W INNYCH INSTALACJACH 
WEWNÊTRZNYCH [3, 4]
Bacteria found inside rooms or air-conditioning and other systems [3, 4]

Bakterie Miejsce wystêpowania
Legionella 
pneumophila

woda pitna 
podgrzewacze wody
prysznice, wanny z hydromasa¿em
kurki czerpalne
³azienki na p³ywalniach
fontanny
wie¿e ch³odnicze
skraplacze
filtry powietrza umieszczone w strumieniu zbyt 
wilgotnego powietrza

Micropolyspora faeni nawil¿acze domowe
Pseudomonas 
aeruginosa

kurz w pomieszczeniach
woda pitna
wyparne urz¹dzenie ch³odnicze
nawil¿acze

Pseudomonas spp. filtry powietrza
Thermoactinomycetes 
vulgaris

klimatyzatory
woda do nawil¿aczy

Tabela 3
SK£AD PY£U POBRANEGO Z PRZEWODÓW NAWIEWNYCH ORAZ WYWIEWNYCH W DOMACH 
JEDNORODZINNYCH Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ [5]

Composition of dust sampled from supply and exhaust ducts in single-family houses [5]

System wentylacji 
/ rodzaj przewodu

Udzia³ substancji 
organicznych,%

Grzyby mezofilne*

JTK/g
Grzyby kserofilne**

JTK/g
warto�æ 
�rednia zakres warto�æ 

�rednia zakres warto�æ �rednia zakres

Wentylacja mechaniczna dwuprzewodowa (9 instalacji)
Przewody nawiewne 32 2÷52 4,8·105 0,2÷13·105 5,0·105 0,2÷13·105

Przewody 
wywiewne 54 40÷74 5,7·105 0,6÷20·105 7,9·105 0,6÷22·105

Wentylacja mechaniczna dwuprzewodowa zcentralnym ogrzewaniem powietrznym (15 instalacji)
Przewody nawiewne 54 37÷68 2,2·106 0,02÷27·106 2,0·106 0,04÷23·106

Przewody 
wywiewne 64 54÷74 4,7·106 0,04÷24·106 7,1·106 0,05÷61·106

* mezofil (mezo- + gr. phileín ‘lubiæ’) biol. organizm przystosowany do ¿ycia przy �rednim, umiarkowanym stanie 
wilgotno�ci, po�redni miêdzy higrofilem akserofilem,
** sklerofil, kserofil (sklero- + gr. phileín ‘lubiæ’) biol. organizm sucholubny dostosowany do niedoboru wody przez 
silne ograniczenie mo¿liwo�ci odparowywania wody przez  powierzchniê
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Stan prawny
Dzia³ania prowadz¹ce do zmniejszenia 

zachorowalno�ci pracowników, wynikaj¹ce 
ze z³ej jako�ci i czysto�ci powietrza we-
wnêtrznego, powinny obejmowaæ przede 
wszystkim regularn¹ kontrolê stanu higie-
nicznego instalacji. Dopiero na podstawie 
wyników uzyskanych w wyniku ilo�ciowej 
analizy próbek zanieczyszczeñ pobranych 
do oceny zagro¿enia py³owego i mikro-
biologicznego, nale¿y podj¹æ decyzjê ojej 
czyszczeniu.

Obecnie nadal brakuje jednolitych, 
miêdzynarodowych wytycznych lub norm 
zalecaj¹cych dopuszczalne poziomy zanie-
czyszczenia i czêsto�ci kontroli czysto�ci 
instalacji ze wzglêdu na zdrowie i komfort 
przebywania ludzi w wentylowanych po-
mieszczeniach. Cz³onkowie europejskiego 
stowarzyszenia European Ventilation 
Hygiene Association (EVHA) od niedawna 
pracuj¹ nad stworzeniem wytycznych, 
dotycz¹cych zapewnienia czysto�ci w in-
stalacjach. Przede wszystkim bêd¹ one 
oparte na standardzie amerykañskim ARC 
2006 [6] oraz na wytycznych niemieckich 
VDI 6022, part 1 [7].

Niestety, w Polsce nie powsta³y do-
tychczas ¿adne przepisy okre�laj¹ce czê-
stotliwo�æ oraz metody przeprowadzania 
kontroli instalacji, a tak¿e sposoby usuwania 
zanieczyszczeñ z przewodów i central klima-
tyzacyjnych obs³uguj¹cych pomieszczenia 
o ró¿nym przeznaczeniu. Jedynym, jak na 
razie, wyj¹tkiem jest obowi¹zek czyszczenia 
instalacji w obiektach s³u¿by zdrowia. Nato-
miast w przypadku instalacji wyci¹gowych 
kuchennych konieczne jest czyszczenie 
instalacji wyci¹gowych ze wzglêdu na 
zagro¿enie pojawienia siê po¿aru. Wyma-
gania te zamieszczono w nastêpuj¹cych 
rozporz¹dzeniach:

– ministra zdrowia z dnia 10 listopada 
2006 r. w sprawie wymagañ, jakim powin-
ny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia 
zak³adu opieki zdrowotnej (DzU nr 213 poz. 
1568), które stanowi, ¿e (§50) Instalacje 
i urz¹dzenia wentylacji mechanicznej i kli-
matyzacji powinny podlegaæ okresowemu 
czyszczeniu nie rzadziej, ni¿ co 24 miesi¹ce. 
Dokonanie tych czynno�ci powinno byæ 
udokumentowane

– ministra spraw wewnêtrznych i admi-
nistracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpo¿arowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów (DzU 
nr 121 poz. 1138), zgodnie z którym:

Tabela 4 
MAKSYMALNE CZÊSTOTLIWO�CI KONTROLI CENTRALI KLIMATYZACYJNEJ LUB WENTYLACYJNEJ ORAZ SIECI 
PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W ARC 2006 [6]
Maximum frequency of inspections of an air handling unit and duct system according to ARC 2006 [6]

Klasyfikacja 
obiektu 

budowlanego
Rodzaj obiektu 
budowlanego

Centrala wentylacyjna 
lub klimatyzacyjna

Przewody 
nawiewne

Przewody 
recyrkulacyjne, 

wywiewne

Klasa 1. budynek przemys³owy 1 rok 1 rok 1 rok
Klasa 2. budynek mieszkalny 1 rok 2 lata 2 lata
Klasa 3. budynek handlowy lekki 1 rok 2 lata 2 lata
Klasa 4. budynek handlowy 1 rok 2 lata 2 lata
Klasa 5. obiekty s³u¿by zdrowia 1 rok 1 rok 1 rok
Klasa 6. budownictwo okrêtowe 1 rok 2 lata 2 lata

Tabela 5
OCENA STANU CZYSTO�CI PY£OWEJ U¯YTKOWANYCH PRZEWODÓW WED£UG RÓ¯NYCH WYTYCZNYCH [8]
Evaluation of the dust cleanliness of ducts according to different standards [8]

Pañstwo Rodzaj przewodów 
wentylacyjnych

Gêsto�æ powierzchniowa 
py³u lub grubo�æ warstwy 

py³u Metoda pobierania 
próbki

Forma 
opublikowania 

zaleceñprzed 
czyszczeniem

po 
czyszczeniu

USA bez wyszczególnienia 0,1 g/m2 podci�nieniowa NADCA wytyczne (1)

Wielka 
Brytania

nawiewne 1 g/m2

60 �m
podci�nieniowa HVCA,
osadzanie HVCA

wytyczne (2)

recyrkulacyjne 1 g/m2

60 �m
podci�nieniowa HVCA,
pomiar grubo�ci 
warstwy py³u HVCA

wywiewne 6 g/m2

180 �m
podci�nieniowa HVCA,
pomiar grubo�ci 
warstwy py³u HVCA

Szwecja nawiewne 1 g/m2 niewymieniona 
wrozporz¹dzeniu

rozporz¹dzenie (3)

Japonia nawiewne 1 g/m2 zbieranie py³u przez 
wycieranie JADCA

wytyczne (4)

Finlandia nawiewne 2 g/m2 (*)

5 g/m2 (*)
³opatka zmasy 
plastycznej / 
podci�nieniowa

wytyczne (5)

Niemcy bez wyszczególnienia czyszczenie 
szczotkami

³opatka zmasy 
plastycznej / 
podci�nieniowa

wytyczne (6)

(1) – National Air Duct Cleaners’ Association, USA, (NADCA, 1992)
(2) – Heating and Ventilation Contractors’ Association, Wielka Brytania,(HVCA, 1998)
(3) – The Swedish National Board of Housing, Building and Planning (BFS, 1992)
(4) – Yoshizawa iinni (1997)
(5) – Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate, Finlandia (FiSIAQ, 1995)
(6) – Verein Deutscher Ingenieure, Niemcy (VDI, 1998)
(*) 2 g/m2 – �wietnie utrzymana instalacja, 5 g/m2 – dobrze utrzymana instalacja

Tabela 6 
KRYTERIA OCENY CZYSTO�CI METALOWYCH PRZEWODÓW ORAZ WYPOSA¯ENIA NOWYCH INSTALACJI 
UZDATNIAJ¥CYCH POWIETRZE [9]
Criteria of the evaluation of the cleanliness of metal ducts and equipment of new air-conditioning systems [9]

Zanieczyszczenie Kryterium

Gêsto�æ powierzchniowa smaru wprzewodach 0,05 g/m2

Gêsto�æ powierzchniowa smaru na powierzchniach wyposa¿enia, 
urz¹dzeniach koñcowych, przepustnicach powietrza, klapach 
przeciwpo¿arowych:
czê�ci wykonane przez ciêcie, giêcie lub ³¹czenie 
czê�ci wykonane przez g³êbokie t³oczenie blachy stalowej; procesy 
wymagaj¹ce zastosowania smaru

0,05 g/m2

0,3 g/m2

W³ókna mineralne uwolnione do strumienia powietrza 104 w³ókien/m3

Gêsto�æ powierzchniowa py³u (po wyprodukowaniu urz¹dzenia) <0,5 g/m2
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(§ 30.) 1. W obiektach, w których odbywa 
siê proces spalania paliwa sta³ego, ciek³ego 
lub gazowego, usuwa siê zanieczyszczenia 
z przewodów dymowych i spalinowych:

1) od palenisk zak³adów zbiorowego ¿y-
wienia i us³ug gastronomicznych – co najmniej 
raz w miesi¹cu, je¿eli przepisy miejscowe nie 
stanowi¹ inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem sta³ym 
niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej cztery 
razy w roku;

3) od palenisk opalanych paliwem p³ynnym 
i gazowym niewymienionych w pkt. 1 – co naj-
mniej dwa razy w roku.

2. W obiektach, o których mowa w ust. 
1, usuwa siê zanieczyszczenia z przewodów 
wentylacyjnych co najmniej raz w roku, je¿eli 
wiêksza czêstotliwo�æ nie wynika z warun-
ków u¿ytkowych.

Dodatkowo zalecenia dotycz¹ce czêsto-
�ci kontroli czysto�ci instalacji ze wzglêdu 
na aspekty ekonomiczne (pod wzglêdem 
zu¿ycia energii) mo¿na znale�æ w wydanych 
dwóch normach polskich, powi¹zanych 
z dyrektyw¹ 2002/91/EC Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 
grudnia 2002 r.:

– PN-EN 15239:2007: w Za³¹czniku D 
do normy zamieszczono przyk³adow¹ 
czêstotliwo�æ przeprowadzania kontroli. 
Stwierdzono, ¿e kontrolê wszystkich sys-
temów i elementów instalacji powinno 
siê przeprowadzaæ co 5 lat. Ze wzglêdu 
na problemy zdrowotne, podczas kontroli 
nale¿y zwróciæ uwagê na filtry powietrza, 
wymienniki ciep³a i czujniki. W Za³¹czniku 
F stwierdzono natomiast, ¿e czêstotliwo�æ 
kontroli zale¿y od rodzaju instalacji i jej po-
datno�ci na zanieczyszczenie, starzenia siê 
instalacji oraz kierunku przep³ywu powietrza, 
jak równie¿ od w³a�ciwej lub nieodpowied-
niej konserwacji. 

– PN EN 15240:2007: w normie doty-
cz¹cej instalacji klimatyzacyjnych zaleca siê 
przeprowadzaæ kontrolê czysto�ci zgodnie 
z okre�lonymi wdanym kraju wymagania-
mi, przyjmuj¹c jako warto�æ orientacyjn¹ 
(domy�ln¹) – 3 lata. Kontrolê, zale¿nie od 
rodzaju instalacji i jej wyposa¿enia, jako�ci 
konserwacji oraz przeznaczenia mo¿na 
przeprowadzaæ zwiêksz¹ lub mniejsz¹ czê-
stotliwo�ci¹, tj.: kontrolê instalacji o du¿ej 
ca³kowitej mocy ch³odniczej – czê�ciej ni¿ co 
trzy lata, instalacji wentylacyjnej – rzadziej, 
instalacji klimatyzacyjnej – czê�ciej, instalacji 
w szpitalach – czê�ciej (np. co rok), w szko-
³ach i biurach – rzadziej.

Celem tych norm jest prawid³owa ocena 
dzia³ania instalacji oraz zu¿ycia energii. 

W Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, 
Szwecji, Francji, W³oszech, Hiszpanii, Stanach 
Zjednoczonych, Japonii z powodzeniem s¹ 
stosowane w praktyce krajowe dokumen-
ty prawne oraz wytyczne stowarzyszeñ 
technicznych dotycz¹ce czyszczenia in-
stalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Opisywane w nich metody oceny stopnia 
zanieczyszczenia wnêtrza instalacji zale¿¹ 
od przeznaczenia obiektu oraz od etapu 
u¿ytkowania budynku. Podawane s¹ np. do-
puszczalne warto�ci zanieczyszczeñ instalacji 
u¿ytkowanych i nowych. W odniesieniu do 
obu rodzajów instalacji podstaw¹ podjêcia 
decyzji dotycz¹cej konieczno�ci czyszczenia 
instalacji s¹ jako�ciowe lub ilo�ciowe wyniki 
pomiarów stanu czysto�ci instalacji. Podczas 
kontroli ocenia siê ilo�æ osadzonego py³u 
(przedstawian¹ jako gêsto�æ powierzch-
niow¹ lub grubo�æ warstwy py³u) oraz 
ilo�æ kolonii grzybów ple�niowych i bakterii 
znajduj¹cych siê w osiad³ym pyle i w prze-
p³ywaj¹cym powietrzu (ocena ilo�ciowa 
i jako�ciowa).

Wyj¹tkiem od tej regu³y jest zalecenie 
regularnego (najczê�ciej corocznego) czysz-
czenia zat³uszczonych wyci¹gowych instala-
cji wentylacyjnych kuchennych w obiektach 
zbiorowego ¿ywienia bez przeprowadzenia 
wcze�niejszej kontroli. Zwi¹zane jest to ze 
specyficznym rodzajem zanieczyszczenia 
takich instalacji i wynikaj¹cym z tego zagro-
¿eniem pojawienia siê po¿aru. W tabeli 4. 
zamieszczono przyk³adowe zalecania doty-
cz¹ce czêstotliwo�ci kontroli instalacji [6].

Dopuszczalna ilo�æ zanieczyszczeñ we-
wn¹trz instalacji jest okre�lana w zale¿no�ci 
od etapu u¿ytkowania obiektu – warto�ci 
w odniesieniu do nowych i u¿ytkowanych 
budynków przedstawiono w tabelach 5. 
i 6. (str. 39.). 

W przypadku nowej instalacji, wed³ug 
wytycznych The Finnish Society of Indoor 
Air Quality and Climate (FiSIAQ), konieczne 
jest dodatkowo sprawdzenie wystêpowania 
w instalacji takich rodzajów zanieczysz-
czeñ, jak: smar w przewodach, smar na 
powierzchniach wyposa¿enia, urz¹dzeniach 
koñcowych, przepustnicach powietrza, kla-
pach przeciwpo¿arowych, w³ókna mineralne 
uwolnione do strumienia powietrza, osadzo-
ny py³ (po wyprodukowaniu urz¹dzenia).

Podsumowanie
Na podstawie przedstawionych informa-

cji mo¿na stwierdziæ, i¿ zapewnienie czysto�ci 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
jest istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na 
stan powietrza nawiewanego do pomiesz-
czeñ, a zatem na zdrowie pracowników. 
Utrzymanie instalacji we w³a�ciwym stanie 
czysto�ci wymaga podjêcia odpowiednich 
dzia³añ, które zostan¹ omówione w drugiej 
czê�ci publikacji. 

Niestety, w Polsce, poza dwoma rozpo-
rz¹dzeniami dotycz¹cymi szpitali i gastro-
nomii oraz dwiema normami, nie pojawi³y 
siê dotychczas oficjalne zalecenia dotycz¹ce 
regularnej kontroli instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych w obiektach o ró¿nym 
przeznaczeniu. Warto zatem zwróciæ uwagê 
na starannie opracowane niemieckie wytycz-
ne dotycz¹ce kontroli instalacji, zamiesz-
czone w wytycznych VDI 6022, part 1. oraz 
w normie ARC 2006, które ju¿ w niedalekiej 
przysz³o�ci stan¹ siê postaw¹ powstaj¹cych 
europejskich wytycznych, tworzonych przez 
europejskie stowarzyszenie European Venti-
lation Hygiene Association (EVHA), a tak¿e 
na wymagania fiñskie. 
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