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Streszczenie:   W artykule przedstawiono analizę zmienności 
parametrów mikroklimatu w budynku pasywnym Politechniki 
Poznańskiej oraz w dwóch budynkach mieszkalnych. Pomiary 
przeprowadzono w miesiącu grudniu 2010 roku. Badaniom podle-
gały parametry fizyczne oraz mikrobiologiczne powietrza. Otrzy-
mane wyniki porównano z obowiązującymi przepisami. 

Słowa kluczowe:  fizyka budowli, mikrobiologiczna jakość po-
wietrza, budynek pasywny. 

1. WPROWADZENIE 

Podstawowym elementem komfortu powietrznego w po-
mieszczeniu jest komfort cieplny. Określa on stan zadowo-
lenia człowieka z warunków cieplnych otoczenia. 
Istotną rolę stanowi jakość powietrza wewnętrznego zależ-
na od następujących elementów: 
• świeżość powietrza i sposób jego dystrybucji; 
• ograniczenie zanieczyszczeń – gazowych, oparów, mi-

kroorganizmów, dymu, kurzu, pyłu; 
• ograniczenie emisji: fal radiowych, mikrofal, promieni 

podczerwonych, promieniowania jonizującego. 
 
Problem z jakością powietrza staje się bardzo istotny 
zwłaszcza w budynkach pasywnych, w których podstawo-
wym sposobem rozprowadzenia powietrza jest instalacja 
wentylacji nawiewno – wywiewnej. Oprócz konieczności 
zapewnienia odpowiedniej temperatury w budynku pasyw-
nym, należy także zadbać o odpowiedni skład fizyko –
 chemiczny i mikrobiologiczny powietrza. 
Powietrze atmosferyczne jest mieszaniną gazów oraz miej-
scem występowania licznych zanieczyszczeń biologicz-
nych, m.in.: wirusów, bakterii, grzybów mikroskopowych 
oraz pyłków roślin. Cząstki te występują w powietrzu w 
postaci tzw. bioaerozolu. Ich liczebność w powietrzu zależy 
od warunków pogodowych, głównie opadów atmosferycz-
nych, a także temperatury i wilgotności. Gazowy skład po-

wietrza oraz stopień zanieczyszczenia jest zróżnicowany w 
pomieszczeniach wewnętrznych budynków i w środowisku 
zewnętrznym. Na stopień zanieczyszczenia powietrza 
w budynkach wpływają zastosowane materiały budowlane, 
systemy wentylacji / klimatyzacji, liczba przebywających 
osób oraz ich stan zdrowotny. 

2. BADANIA MIKROKLIMATU BUDYNKÓW 

Badania doświadczalne obejmowały pomiary mikrobiolo-
gicznego zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego 
w budynkach mieszkalnych. Oznaczono następujące mi-
kroorganizmy: 
• ogólną liczbę bakterii mezofilnych i psychrofilnych, 
• gronkowce (Staphylococcus) mannitolododatnie 

i mannitoloujemne, 
• bakterie Pseudomonas fluorescens, 
• promieniowce (Actinomycetales), 
• grzyby mikroskopowe. 
 
Dodatkowo monitorowano zmienność podstawowych pa-
rametrów komfortu cieplnego tj.: temperatura wewnętrzna, 
stężenie CO2, wilgotność względna powietrza. 

2.1. Metoda pomiarowa 

Pobóru próbek wykonano metodą uderzeniową za pomocą 
mikrobiologicznego próbnika powietrza MAS – 
100 EcoTM. W trakcie badań, w zależności od spodziewa-
nego stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powie-
trza, pobierano przy użyciu próbnika MAS-100 Eco od 25 
do 100 dm3 powietrza. 
Podczas pomiaru wyhodowanych kolonii istniała możli-
wość, że dwie lub więcej bakterii przylepią się do pożywki 
w tym samym miejscu, dlatego liczbę wyrosłych kolonii 
skorygowano o tablicę Feller’a. Liczbę kolonii drobno-
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ustrojów przeliczono na m3 powietrza, a wynik przedsta-
wiono jako cfu/m3 (ang. colony forming units – jednostki 
tworzące kolonie).  

2.2. Obowiązujące przepisy 

Według polskich obowiązujących przepisów [1, 2] stopień 
mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza może być 
zróżnicowany. W poniższych tabelach zestawiono stopnie 
zanieczyszczenia powietrza bakteriami i grzybami mikro-
skopowymi wg różnych źródeł. 

Tabela 1. Ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
bakteriami [1]. 

Table 1. Evaluation of the degree of the air pollution in relation to 
the number of bacteria in 1 m3 of air [1]. 

Ogólna liczba 
bakterii 

Stopień zanieczyszczenia powie-
trza atmosferycznego 

< 1000 niezanieczyszczone 
1000 ÷ 3000 średnio zanieczyszczone 

> 3000 silnie zanieczyszczone 

Tabela 2. Ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
promieniowcami [1]. 

Table 2. Evaluation of the degree of the air pollution in relation to 
the number of Actinomycetales in 1 m3 of air [1]. 

Promieniowców - 
Actinomycetales 

Stopień zanieczyszczenia powie-
trza atmosferycznego 

10 niezanieczyszczone 
10 ÷ 100 średnio zanieczyszczone 

> 100 silnie zanieczyszczone 

Tabela 3. Ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
grzybami mikroskopowymi [2] 

Table 3. Evaluation of the degree of the air pollution in relation to 
the total number of fungi in 1 m3 of air [2]. 

Ogólna liczba 
grzybów w 1 m3 

powietrza atmos-
ferycznego 

Stopień zanieczyszczenia powie-
trza atmosferycznego 

od 3000 ÷ 5000 

przeciętnie czyste powietrze at-
mosferyczne, zwłaszcza w okresie 
późnowiosennym i wczesnojesien-

nym 

powyżej 5000 do 
10000 

zanieczyszczenie mogące nega-
tywnie oddziaływać na środowisko 

naturalne człowieka 

powyżej 10000 zanieczyszczenie zagrażające śro-
dowisku naturalnemu człowieka 

Tabela 4. Ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
gronkowcami [1]. 

Table 4. Evaluation of the degree of the air pollution in relation to 
the number of Staphylococcus in 1 m3 of air [1]. 

Ogólna liczba gronkowców Stopień zanieczyszcze-
nia powietrza  

atmosferycznego mannitolo-
dodatnich 

mannitolo-
ujemnych 

brak brak niezanieczyszczone 
≤ 25 ≤ 50 średnio zanieczyszczone
> 25 > 50 silnie zanieczyszczone 

3. BUDYNKI PODDANE ANALIZIE 

Badania doświadczalne prowadzono równolegle w trzech 
budynkach. Pierwszy z nich jest obiektem doświadczalnym 
Politechniki Poznańskiej – Bud 1. Budynek jest konstrukcji 
lekkiej, wolnostojący, parterowy w całości podpiwniczony. 
Piwnica jest konstrukcji masywnej, ze ścianami z betonu. 
W budynku pasywnym podstawowym źródłem ciepła 
i chłodu jest centrala grzewczo – chłodząca połączona z 
powietrznym gruntowym wymiennikiem ciepła. Odbiorca-
mi ciepła i chłodu jest instalacja wentylacyjna. Powietrze 
świeże dostarczane jest do pomieszczeń parteru poprzez 
czerpnię zewnętrzną znajdującą się na ścianie budynku do-
świadczalnego oraz do pomieszczeń piwnicy – czerpnię 
wieżową podłączoną do gruntowego powietrznego wy-
miennika ciepła (P-GWC). 

 

Rys. 1. Zdjęcie budynku doświadczalnego DoPas. 
Fig. 1. Picture of experimental building DoPas. 

Budynek drugi jest budynkiem mieszkalnym jednorodzin-
nym – Bud 2 wykonanym w technologii mieszanej szkiele-
towo murowanej, wolnostojący, z poddaszem użytkowym, 
niepodpiwniczony z instalacją wentylacji grawitacyjnej.  
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Rys. 2. Zdjęcie budynku jednorodzinnego – Bud 2. 
Fig. 2. Picture of one-family building – Bud 2. 

Budynek trzeci to budynek gospodarczy – Bud 3 wykonany 
w technologii murowanej w latach 50-tych, wolnostojący, 
parterowy z instalacją wentylacji grawitacyjnej. Budynek, 
ze względu na stan techniczny, wymaga przeprowadzenia 
kapitalnego remontu. 

 

Rys. 3. Zdjęcie budynku gospodarczego – Bud 3. 
Fig. 3. Picture of outbuilding– Bud 3. 

Budynki Bud 2 oraz Bud 3 znajdują się na jednej działce, 
co jest widoczne na rysunku (Rys.2), dlatego pomiary jako-
ści powietrza zewnętrznego (tło) odnoszą się do obu anali-
zowanych budynków. 

4. ANALIZA MIKROKLIMATU W BUDYNKACH 

4.1. Mikrobiologiczna jakość powietrza 

W tabelach przedstawiono zmienność parametrów mikro-
biologicznej jakości powietrza w analizowanych budyn-
kach. Dodatkowo zamieszczono wyhodowaną liczbę drob-
noustrojów w powietrzu na zewnętrz budynku (tzw. tło). 
W tabeli (Tabela 5) przedstawiono wyniki pomiarów dla 
Bud 1, natomiast w tabeli (Tabela 6) dla pozostałych bu-
dynków. 
Otrzymane wyniki porównano z obowiązującymi przepi-
sami stosując oznaczenie (*) dla powietrza średnio zanie-
czyszczonego, a (**) dla powietrza silnie zanieczyszczone-
go. 
 

Tabela 5. Liczba drobnoustrojów pomierzona w Bud 1 [cfu/m3]. 
Table 5. Number of contamination measurement in the building 

Bud 1 [cfu/m3]. 

 Bud 1_ 
parter 

Bud 1_ 
piwnica tło 

bakterie  
mezofilne 940 1140* 20 

bakterie  
psychrofilne 1540* 1200* 40 

gronkowce mannitoujemne 20* 10 0 

gronkowce mannitododatnie 10* 0 0 

grzyby mikroskopowe na 
pożywce Waksmana 4560* 1700 640 

grzyby mikroskopowe na 
pożywce Czapek-Doxa 60 80 140 

 
Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwier-
dzić, że w pokoju na parterze budynku pasywnego Bud 1 
ogólna liczebność bakterii mezofilnych i grzybów mikro-
skopowych wyhodowanych na pożywce Czapek-Doxa za-
wierała się w przedziale, który wg polskich wytycznych jest 
przypisany do powietrza niezanieczyszczonego. Natomiast 
obecność bakterii psychrofilnych oraz gronkowców świad-
czy o średnim zanieczyszczeniu powietrza. 
Parter budynku DoPas Bud 1 wykazuje najwyższe, spośród 
trzech budynków, zanieczyszczenie bakteriami psychrofil-
nymi oraz grzybami mikroskopowymi hodowanymi na po-
żywce Waksmana. Ponadto można stwierdzić, iż powietrze 
na parterze budynku pasywnego jest nieco bardziej zanie-
czyszczone od powietrza w piwnicy. 
Ogólna liczba bakterii mezofilnych w piwnicy budynku 
doświadczalnego (1140 cfu/m3) przekraczała graniczną 
wartość powietrza czystego. 
 
W budynku Bud 2 powietrze jest silnie zanieczyszczone 
gronkowcami (Tabela 6), podczas gdy w budynku pasyw-
nym zanotowano średnie zanieczyszczenie (Tabela 5).  
 
Badania wykazały, że liczebność różnych grup bakterii 
i grzybów mikroskopowych była dość zróżnicowana. 
W żadnym punkcie pomiarowym nie odnotowano wystą-
pienia promieniowców i Pseudomonas Fluorescens. 
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Tabela 6. Liczba drobnoustrojów pomierzona w budynkach Bud 2 
oraz Bud 3 [cfu/m3]. 

Table 6. Number of contamination measurement in the buildings 
Bud 1 and Bud 3 [cfu/m3]. 

 Bud 2_ 
parter 

Bud 2_ 
piętro Bud 3 tło 

bakterie  
mezofilne 2320* 1040* 120 40 

bakterie  
psychrofilne 1340* 580 220 20 

gronkowce manni-
toujemne 80** 240** 10 0 

gronkowce manni-
tododatnie 40** 60** 10 0 

grzyby mikrosko-
powe na pożywce 

Waksmana 
1520 3140* 1200 140 

grzyby mikrosko-
powe na pożywce 

Czapek-Doxa 
80 440 180 60 

4.2. Parametry fizyczne powietrza 

Podczas poboru próbek powietrza dokonywano 
w budynkach pomiaru temperatury, wilgotności względnej 
powietrza oraz stężenia CO2. W poniższej tabeli przedsta-
wiono uzyskane wyniki. 

Tabela 7. Parametry fizyczne powietrza. 
Table 7. Physical parameters of air. 

  θ [oC] ϕ [%] CO2 [ppm] 

Bud 1_parter 21,6 27,3 610 

Bud 1_piwnica 23,1 53,6 591 
Bud 1_tło -1,1 66,0 375 

Bud 2_parter 20 42 - 
Bud 2_piętro 20,5 42,8 - 
Bud 2_parter 11,5 50,9 - 

Bud 2 / Bud 3_tło -1,5 62,2 - 

5. PODSUMOWANIE 

Po analizie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono duże 
zróżnicowanie jakości mikroklimatu w budynkach, które 
mogło mieć negatywny wpływ na komfort i zdrowie czło-
wieka. 
Można stwierdzić, że na jakość mikrobiologicznego zanie-
czyszczenia powietrza ma wpływ sposób dostarczania po-

wietrza do budynku jak i jakość elementów konstrukcyj-
nych budynku. Dla budynku z wentylacją mechaniczną 
(Bud 1) prowadzone cyklicznie od wiosny 2009 r. badania 
mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wykazały, 
że zarówno w pomieszczeniu, w których obecni są pracow-
nicy, jak i w piwnicy budynku, w której normalnie ludzie 
nie przebywają, stwierdza się występowanie różnych grup 
mikroorganizmów. Badania potwierdziły, że powietrze 
może być zanieczyszczone bakteriami mezofilnymi, psy-
chrofilnymi i grzybami mikroskopowymi. Okresowo wy-
stępują także gronkowce, natomiast nie stwierdzono obec-
ności Pseudomonas fluorescens.  
Większość problemów ze zdrowiem, związanych z jakością 
powietrza w pomieszczeniach, wiąże się z narażeniem na 
grzyby, zwłaszcza pleśniowe. Stanowią one bowiem do 
około 70% całej mikroflory powietrza wewnątrz budyn-
ków. Pomiary dla budynku gospodarczego (Bud 3), w któ-
rym nie ma izolacji przeciw wilgotnościowej wykazały 
zwiększone zanieczyszczenie grzybami. W pomieszcze-
niach zagrzybionych ważną rolę w zanieczyszczeniu po-
wietrza pełnią w takim razie źródła wewnętrzne. 

QUALITY ESTIMATE OF BUILDINGS AIR 

Summary:   The article attempts to assess the research con-
ducted in the experimental facility of Poznan University of Tech-
nology – the passive house and in two one – family houses. Meas-
urement was made in December 2010. The research concerns 
microbiological contamination of air inside the buildings. The 
identified mesophilic and psychrophilic bacteria, Staphylococcus, 
Actinomycetales, Pseudomonas fluorescens and microscopic fungi 
have been compared to the statutory standards. 
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