ZESZYTY NAUKOWE – INÝYNIERIA LºDOWA I WODNA W KSZTA¥TOWANIU ÑRODOWISKA Nr 3, 2011

Izabela Ma³ecka, Gabriel Borowski
DEZYNFEKCJA POWIETRZA PROMIENIAMI UV
I PROMIENIOW¥ JONIZACJ¥ KATALITYCZN¥
W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH
Streszczenie
Stê¿enia mikrobiologiczne urz¹dzeñ technologicznych i instalacyjnych m.in. wentylacyjno-klimatyzacyjnych maj¹ wp³yw na rozwój bakterii chorobotwórczych. Dezynfekcja mikrobiologiczna uk³adów instalacji wentylacyjnej wykonywana poprzez u¿ycie œrodków chemicznych, pary wodnej jest mo¿liwa tylko
w przypadku przerwy w realizacji produkcji. W sytuacji gdy wzglêdy technologiczne wymagaj¹ ci¹g³ej
dezynfekcji powietrza wentylacyjnego, to nale¿y stosowaæ dezynfekcjê powietrza w instalacjach wentylacyjnych promieniami UV i z wykorzystaniem promieniowej jonizacji katalitycznej. W artykule zaprezentowano tak¿e uwarunkowania oraz wady i zalety dezynfekcji powietrza promieniami UV i promieniowej
jonizacji katalitycznej.
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WPROWADZENIE
Rozwój cywilizacyjny ci¹gle zmienia nasze ¿ycie. Z jednej strony przyjemnie jest przebywaæ w nowoczesnych, klimatyzowanych pomieszczeniach (hale produkcyjne) o podwy¿szonym standardzie mikrobiologicznym, a z drugiej strony mog¹ one stanowiæ poœrednio
œmierteln¹ pu³apkê dla cz³owieka w nastêpstwie stworzenia warunków do rozwoju niepo¿¹danych bakterii [Malicki M. 1980].
Zgodnie z zaleceniami Œwiatowej organizacji Zdrowia (WHO) obiekty budowlane,
w których ponad 30% u¿ytkowników jest niezadowolonych z warunków mikroklimatu wewnêtrznego uznaje siê za budynki „chore”. Badania nad „syndromem chorych budynków”
(SBS - Sick Buildings Syndrome) pozwoli³y zidentyfikowaæ czynniki maj¹ce negatywny
wp³yw na samopoczucie ludzi, czystoœæ i œwie¿oœæ powietrza, trwa³oœæ konstrukcji i instalacji budowlanych. W ostatnim czasie zauwa¿a siê d¹¿enie do poprawy jakoœci uk³adów
wentylacyjnych na etapie projektowania oraz konserwacji instalacji wentylacyjnych (zmniejszenie zagro¿enia mikrobiologicznego) [Pe³ech A 2009, Ma³ecki Z. 2010].
Ska¿enie mikrobiologiczne urz¹dzeñ technologicznych oraz urz¹dzeñ i instalacji m.in.
wentylacyjno-klimatyzacyjnych maj¹ wp³yw na rozwój bakterii chorobotwórczych. Urz¹dzenia wentylacyjne (klimatyzatory) mog¹ przenosiæ ró¿ne bakterie chorobotwórcze
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np. powoduj¹ce zapalenie p³uc (choroba legionistów). Bakterie (legionelli) rozwijaj¹ siê
najlepiej w temperaturze 32 do 42 0C, natomiast w temperaturze 65 0C staj¹ siê nieszkodliwe. Zapobieganie rozwojowi tych bakterii opiera siê na starannym doborze miejsca pozyskiwania (zasysania) powietrza zewnêtrznego i jego oczyszczenie (filtrowanie) przy zastosowaniu wysokosprawnych filtrów [Recknagel H i in. 1994].
Dezynfekcjê mikrobiologiczn¹ uk³adów instalacji wentylacyjnej wykonuje siê œrodkami chemicznymi, par¹ wodn¹ w okresach kiedy nie jest kontynuowana produkcja, czy nie s¹
wykorzystywane pomieszczenia wentylowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem (funkcj¹).
Natomiast podczas produkcji czy wykorzystywaniu pomieszczeñ wentylowanych zgodnie z ich przeznaczeniem mo¿liwa jest tylko ci¹g³a 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 zagro¿eñ mikrobiologicznych w uk³adach instalacji wentylacyjnej nale¿y poddaæ powietrze skutecznej dezynfekcji. Podstawowym (g³ównym) zadaniem dezynfekcji instalacji wentylacyjnych i urz¹dzeñ wentylacyjnych (centrali) jest d³ugotrwa³e oczyszczenie (odka¿enie) powietrza w taki sposób, aby nie stanowi³o groŸnego
noœnika wirusów, bakterii oraz grzybów. Tradycyjne (konwencjonalne) metody oczyszczania powietrza nie s¹ wystarczaj¹co skuteczne. Mo¿liwoœæ tak¹ daje naœwietlanie promieniami UV jako forma procesu fizycznego prowadzonego bez udzia³u œrodków chemicznych. Promieniowanie UV jest promieniowaniem elektromagnetycznym o znacznej energii, wystêpuj¹cym w naturalnym widmie promieniowania s³onecznego.
•ród³em skutecznego promieniowania UV s¹ lampy o niskociœnieniowych, rtêciowych
wy³adowaniach, które emituj¹ promieniowanie o d³ugoœci fali 253,7 nm, przyczyniaj¹c siê
do trwa³ej inaktywacji bakterii, wirusów, pleœni i wszelkiego rodzaju zarodników. Funkcjonowanie takiego uk³adu polega na absorpcji promieniowania UV-C przez struktury genetyczne DNA drobnoustrojów powoduj¹ce znaczne zniekszta³cenia w DNA, a poprzez to
uniemo¿liwienie procesu jego ponownego odtworzenia.
W praktyce stosowane spektrum UV zosta³o podzielone na trzy obszary:
z
z
z
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UV-A d³ugofalowe (315–400 nm), które wystêpuje w promieniowaniu s³onecznym,
UV-B œredniofalowe (280–315 nm) – zastosowane szczególnie w terapii poprzez tworzenie prowitaminy D,
UV-C krótkofalowe (100–280 nm) charakteryzuje siê silnym oddzia³ywaniem bakteriobójczym, przy czym najwiêksz¹ skutecznoœci¹ wykazuje siê promieniowanie o d³ugoœci fali 254 nm.
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Dezynfekcja promieniow¹ jonizacj¹ katalityczn¹
Dezynfekcja promieniow¹ jonizacj¹ katalityczn¹ stosowana jest szczególnie tam, gdzie
dba³oœæ o najwy¿sz¹ jakoœæ powietrza stanowi kwestiê priorytetow¹ oraz w miejscach, gdzie
uzyskanie tej jakoœci napotyka na problemy techniczne.
Promieniowa jonizacja katalityczna polega na wytworzeniu jonów ponadtlenkowych
i wodorotlenkowych poprzez wykorzystanie katalitycznego dzia³ania promieniowania UV
na procesy fotojonizacyjne metali rzadkich oraz szlachetnych zawartych w hydrofilowym
pokryciu komory RC. Technologia jonizacji oparta jest na naturalnym procesie produkcji
jonów do usuwania z powietrza nieczystoœci poprzez wytr¹cenie elektrostatyczne. W wyniku jonizacji powietrza cz¹stki przyci¹gaj¹ siê tworz¹c wiêksze grupy, które s¹ nastêpnie
wytr¹cane z powietrza po osi¹gniêciu odpowiedniej wielkoœci lub masy krytycznej (dezynfekcja grzybów, wirusów, alergenów). Jest to technologia ekologiczna polegaj¹ca na wykorzystaniu œwiat³a lub elektrycznoœci niezbêdnej do wytworzenia z cz¹stek tlenu kontrolowanej iloœci ozonu.
Urz¹dzenie do promieniowej jonizacji katalitycznej jest przeznaczone do instalowania
w istniej¹cych systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz stosowane jako praktycznie bezobs³ugowy zestaw sprzêtowy (rys. 1).
Ponadto promieniowa jonizacja katalityczna zmniejsza poziom zapachu, dymu i szerokiego spektrum zanieczyszczeñ znajduj¹cych siê w powietrzu. Urz¹dzenie do tego przeznaczone daje siê ³atwo montowaæ w kana³ach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych za central¹
wentylacyjn¹ (fot. 1, 2, 3).

Rys. 1. Dezynfekcja – promieniowa jonizacja katalityczna
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Fot. 1. Zdemontowany filtr powietrza

Fot. 2. Wymiana filtrów powietrza i dezynfekcja chemiczna centrali wentylacyjnej

Fot. 3. Dezynfekcja komory filtracji promieniami
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WNIOSKI
1. Dezynfekcja promieniami UV i promieniow¹ jonizacj¹ katalityczn¹ charakteryzuje siê
nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:
z skutecznie usuwa w sposób ci¹g³y bakterie, wirusy, drobnoustroje, roztocza (promieniowanie UV),
z usuwa dodatkowo dym nikotynowy oraz szereg innych szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeñ (promieniowa jonizacja katalityczna),
z w znacznym stopniu spowalnia powstawanie zanieczyszczeñ mechanicznych w kana³ach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
z zdecydowanie obni¿a zainfekowanie ludzi,
z podnosi komfort pracy i przyczynia siê do wzrostu wydajnoœci pracy,
z skutecznie eliminuje „syndrom chorych budynków”.
2. Promieniowanie UV o d³ugoœci fali 253,7 nm poprzez zastosowanie tradycyjnych lamp
jest:
z skuteczne, ale w niedu¿ej odleg³oœci od samej lampy,
z sterylizacj¹ pasywn¹ stosowan¹ dopiero po opuszczeniu pomieszczenia,
z niebezpieczne ze wzglêdu na ryzyko rozbicia lampy i przedostania siê rtêci (oparów) do procesu technologicznego.
3. Promieniowa jonizacja katalityczna:
z chroni przed zagro¿eniami mikrobiologicznymi nawet w trudno dostêpnych miejscach,
z mo¿e byæ stosowana podczas obecnoœci ludzi, a poprzez to mo¿e byæ wykonywana
sterylizacja ci¹g³a,
z jest bezpieczna i charakteryzuje siê ³atw¹ eksploatacj¹ urz¹dzeñ.
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LUFTDESINFEKTION IN LÜFTUNGSANLAGEN DURCH UV-STRAHLEN
UND KATALYTISCHE STRAHLUNGSIONISIERUNG
Zusammenfassung
Mikrobiologische Konzentration hat bei den technologischen Anlagen u.a. Lüftungs- und Klimaanlagen
einen Einfluss auf die Entwicklung der krankheitserregenden Bakterien. Die mikrobiologische Desinfektion der Lüftungsanlagen mit chemischen Mitteln ist nur dann möglich, wenn die Produktion unterbrochen
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wird. Wenn die technologischen Gründe der ständigen Lüftdesinfektion bedürfen, soll man sie in solchen
Anlagen diesen Prozess mit UV-Strahlen und katalytischer Strahlungsionisierung durchführen.
Schlüsselworte: Lüftungsanlage, Desinfektion, UV-Strahlen, katalytische Strahlungsionisierung.
DISINFECTING AIR WITH UV AND RADIAL CATALYTIC IONIZATION
IN VENTILATION SYSTEMS
Summary
Microbiological concentration in process and installation systems including ventilation and air-conditioning
systems contributes to growth of pathogenic bacteria. Microbiological disinfection of ventilation systems
using chemical agents and steam is possible only when manufacturing is stopped. When process considerations require continuous disinfection of ventilation air, UV radiation and catalytic radial ionization should
be employed to disinfect air. The articles also presents conditions, advantages and disadvantages of
disinfecting air with UV radiation and catalytic radial ionization.
Key words: ventilation system, disinfection, UV radiation, catalytic radial ionization.
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