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Streszczenie:   W artykule przedstawiono analizę 

matematyczną wyników badań ilościowych grzybów pleśniowych 

i parametrów mikroklimatu w budynkach mieszkalnych  

z indywidualnym systemem nawiewnym. Przy zastosowaniu 

metody planowania eksperymentu otrzymano model 

matematyczny, który daje możliwość obliczenia ilości grzybów 

pleśniowych w m3 powietrza przy różnych stężeniach CO2.  

Słowa kluczowe:   mikroklimat pomieszczeń zamkniętych, 

grzyby pleśniowe, modelowanie, planowanie eksperymentu.  

1. WPROWADZENIE  

Problem jakości powietrza wewnętrznego w budynkach 

nabrał dużego znaczenia wraz ze wzrostem świadomości 

użytkowników obiektów oraz ze zmianami w technologii 

budowlanej. Jak powszechnie wiadomo w pomieszczeniach 

zamkniętych ludzie spędzają ok 8090% swojego czasu. 

Fakt ten był przyczyną, iż przeniesiono ciężar 

zainteresowań na jakość powietrza wewnętrznego.  

Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego obejmują 

czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne, w tym również 

odbiegające od norm parametry mikroklimatu. W pracy 

podjęto próbę znalezienia istotnej zależności pomiędzy 

jednostkami mogącymi tworzyć kolonie grzybów 

pleśniowych a parametrami mikroklimatu. 

Grzyby pleśniowe są mikroorganizmami eukariotycznymi, 

chemoorganoheterotrofami o małych wymaganiach 

pokarmowych. Grzyby pleśniowe mają bardzo dużą 

zdolność przystosowywania się do środowiska, co 

powoduje, że posiadają charakter kosmopolityczny. 

Optymalna temperatura wzrostu grzybów pleśniowych 

mieści się w granicach 2035°C, lecz wiadomym jest 

również, że mogą rozwijać się w temperaturach z zakresu: 

od -32°C do 130150°C. Wilgotne środowisko ułatwia 

wzrost grzybów pleśniowych, jednakże są gatunki żyjące  

w bardzo suchych środowiskach. W zależności od gatunku 

optymalne pH dla grzybów pleśniowych wynosi 5÷6,  

ale rozwijają się również w środowiskach o pH  

od 1÷10. Optymalna wilgotność podłoża, na którym mogą 

aktywnie rozwijać się grzyby pleśniowe, wyrażona 

aktywnością wody (aw) i jest uzależniona od gatunku 

mikroorganizmów. Aktywność wody, przy której szybkość 

wzrostu mikroorganizmów jest najwyższa nazywamy 

optymalną wilgotnością podłoża. Spadek aw poniżej 

wartości optymalnej powoduje spowolnienie wzrostu i 

wydłużenie fazy adaptacyjnej. Aktywność wody aw, poniżej 

której zostaje zahamowany wzrost drobnoustrojów, 

nazywamy minimalną wilgotnością podłoża. 

Wyodrębniono trzy kategorie grzybów pleśniowych w 

zależności od poziomu wilgotności wymaganej do wzrostu 

wybranych mikroorganizmów na materiałach budowlanych, 

wykończeniowych i wyposażenia wnętrz: 

- trzeciorzędowi kolonizatorzy (hydrofile): aw>0,90 

(m.in. Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, 

Fusarium moniliforme, Mucor plumbeus, 

Phialophora spp., Rhizopus spp., Trichoderma 

spp. 

- drugorzędowi kolonizatorzy: aw 0,80-0,90 (m.in. 

Aspergillus flavus, Aspergillus versicolor, 

Cladosporium cladosporioides, Cladosporium 

herbarum) 

- pierwszorzędowi kolonizatorzy (kserofilne): 

aw<0,80 (m.in. Alternaria citri, Aspergillus spp., 

Aspergillus glaucus, Aspergillus niger, Penicillium 

chrysogenum, Penicillium expansum) 
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Minimalna wartość tego parametru dla wielu gatunków 

grzybów pleśniowych mieści się w granicach 0,70,6 – 

kserofile.  

Wilgotność względna powietrza (WWP) na poziomie 70%, 

nie wpływa bezpośrednio na rozwój grzybów pleśniowych, 

ale sprzyja wtórnemu zawilgoceniu materiałów 

budowlanych, co z kolei umożliwia wzrost grzybów 

pleśniowych w postaci grzybni na zawilgoconym podłożu 

[3].  

Praktyka wskazuje, że do objawów pleśnienia może dojść 

także przy dużo niższej wilgotności powietrza, jeśli nie jest 

spełniony warunek prawidłowo funkcjonującej wentylacji  

w pomieszczeniach. 

Istnieje niewiele aktualnych doniesień dotyczących wpływu 

stężenia ditlenku węgla zawartego w powietrzu 

wewnętrznym na wzrost grzybów pleśniowych 

występujących w pomieszczeniach zamkniętych. Można 

znaleźć prace badawcze z początku XX w. [7, 13], w 

których podejmowana była problematyka wpływu ditlenku 

węgla na rozwój grzybów pleśniowych. Prace te prowadzili  

i prowadzą naukowcy w obszarze przemysłu spożywczego, 

a dokładnie przetwórstwa owocowo-warzywnego, w 

którym to ditlenek węgla służył jako środek zapobiegający 

pleśnieniu produktów, jednak ostanie doniesienia wskazują 

na możliwy wzrost grzybów pleśniowych na owocach  

w atmosferze do 9000 ppm [2, 4]. Można zatem 

potwierdzić przypuszczenie, że ditlenek węgla przyczynia 

się do aktywnego wzrostu grzybów pleśniowych.  

 

2. MATERIAŁY I METODY  

2.1. Materiały  

Obiekty badawcze: pomieszczenia zamknięte – mieszkalne, 
w kamienicy w której zainstalowano indywidualny system 

nawiewny (patent PL 180999) [11], w których prowadzono 

badania podstawowych parametrów mikroklimatu tj. 

temperatury (𝑡1) [°C], wilgotności względnej powietrza 

(WWP) (𝜑) [%], stężenia ditlenku węgla (CO2) [ppm] oraz 

ilości jednostek mogących tworzyć kolonie grzybów 

pleśniowych [jtk/m3].  

 

2.2. Metody badawcze 

Badania podstawowych parametrów mikroklimatu 

wewnętrznego pomieszczeń mieszkalnych prowadzono 

przez okres jednego roku, z podziałem na okresy wiosenno-

letni, jesienno-zimowy. W każdym okresie badawczym 

wykonano badania czterokrotnie przez okres 1 tygodnia, 

przy użyciu mierników jakości powietrza wewnętrznego 

Indoor Air Quality Monitor PS32. Równolegle prowadzono 

badania ilości jednostek mogących tworzyć kolonie [jtk/m3] 

grzybów pleśniowych. Metodykę opracowano na podstawie 

norm [12], dostępnej literatury [10] oraz własnych 

doświadczeń badawczych. Jednostki mogące tworzyć 

kolonie grzybów pleśniowych pobierano z powietrza 

pomieszczeń mieszkalnych metodą sedymentacyjną Kocha, 

zastosowano 30-minutowy czas ekspozycji płytek Petriego  

z podłożem selektywnie – wybiórczym (w trzech 

powtórzeniach). Próby inkubowano w cieplarkach 

mikrobiologicznych w temperaturze 26°C, przez 7 dni, na 

podłożu Sabourauda z chloramfenikolem.  

Zastosowano analizę matematyczną badanych parametrów 

w celu określenia wpływu stężenia ditlenku węgla  

w powietrzu, temperatury i wilgotności względnej 

powietrza na proces wzrostu jednostek mogących tworzyć 

kolonie grzybów pleśniowych. Badany proces 

przedstawiono w postaci tzw. czarnej skrzynki, która 

charakteryzuje nieznany mechanizm działania badanego 

zjawiska [1, 5, 6, 8, 9].  

Zaplanowany eksperyment miał charakter pasywny, co 

oznacza, że analizie poddajemy zjawisko w naturalnych 

warunkach nie wprowadzając zmian wartości parametrów 

badanych (wejściowych), przy założeniu, że wielkości 

wejściowe z zasady ulegają zmianom na dwóch poziomach: 

górnym i dolnym [9]. 

Za pomocą czarnej skrzynki, jak również planowania 

eksperymentu uzyskano informację i określono stopień 

wpływu wielkości wejściowych na badany proces. 

3. WYNIKI BADAŃ – ANALIZA 

MATEMATYCZNA  

Wyznaczono wielkości wejściowe, które wchodzą  

do czarnej skrzynki (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … . 𝑥𝑛),  

gdzie: 

 𝑥1- temperatura (𝑡1) 

𝑥2- wilgotność względna powietrza (𝜑) 

𝑥3- stężenie ditlenku węgla (𝐶𝑂2) 

oraz wielkości wyjściowe (𝑦),  
gdzie: 

𝑦 – tzw. funkcja odpowiedzi – ilość jednostek mogących 

tworzyć kolonie grzybów pleśniowych w 1 m3 powietrza.  

Następnie ustalono zależność: 

 

                𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … 𝑥𝑛)                                      (1) 

 

Powyższą funkcję można przedstawić w postaci 

wielomianu: 

 

    𝑦 =  𝑏𝑜 + ∑ 𝑏𝑖𝑥𝑖 +  ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 + ∑ 𝑏𝑖𝑖𝑥𝑖
2 + ⋯,              (2) 

 

gdzie:   

 𝑏𝑜, 𝑏𝑖 , 𝑏𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑖  – współczynniki regresji, które można 

wyznaczyć za pomocą zaplanowanego eksperymentu.  
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W tabeli 1 przedstawiono wyniki uśrednionych pomiarów 8 

badań z trzech powtórzeń dla kompletnego 

dwupoziomowego eksperymentu.  
Tabela 1. Wyniki pomiarów  

Table 1. Measurement results 

Nr 

badania    

Czynniki  Funkcja 

odpowiedzi  

(𝒚) 

𝒕𝟏,[°C] 

𝒙𝟏 

𝝋,[%] 

𝒙𝟐 

𝑪𝑶𝟐, [𝐩𝐩𝐦] 
𝒙𝟑 

1 2 3 4 5 

1 25,35 52,46 1537,53 44 

2 24,74 50,75 1123,25 61 

3 27,24 45,89 1174,43 79 

4 26,40 46,22 1237,45 61 

5 25,63 42,15 618,76 297 

6 23,78 37,5 630,94 297 

7 26,52 31,53 597,35 367 

8 25,47 33,73 622,35 402 

 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 obliczono 

średnią arytmetyczną wielkości wyjściowych tj. 

poszczególnych mierzonych parametrów mikroklimatu 

wewnętrznego, dla dwóch poziomów górnego (+) i dolnego 

(-), dla temperatury powietrza wewnętrznego: 

 

𝑡+ = 26,44°𝐶 

𝑡− = 24,84°𝐶 

 

zakres zmian pierwszego czynnika wynosi: 

 

∆𝑡 = 1,6°𝐶, 

interwał zmian wynosi: 

𝛿1 =  0,8. 

 

dla wilgotności względnej powietrza: 

𝜑+ = 48,83% 

 

𝜑− = 36,22% 

 

zakres zmian pierwszego czynnika wynosi: 

  

∆𝜑= 12,61% 

interwał zmian wynosi: 

 

𝛿1 =  6,305% 

 

dla stężenia ditlenku węgla: 

 

𝐶𝑂2
+ = 1268,17 𝑝𝑝𝑚 

𝐶𝑂2
− = 617,35 𝑝𝑝𝑚 

 

zakres zmian pierwszego czynnika wynosi: 

 

∆𝐶𝑂2 = 650,82 𝑝𝑝𝑚, 

interwał zmian wynosi: 

𝛿3 =  325,41 𝑝𝑝𝑚. 

 

Wartości liczbowe wielkości wyjściowych różnią się od 

wartości liczbowych uzyskanych w trakcie badań, różnica 

ta wynika z charakteru eksperymentu – (pasywny), co 

powoduje niemożliwość utrzymywania parametrów na 

wyznaczonym poziomie. W związku z tym metoda 

planowania eksperymentu umożliwia wyznaczenia wpływu 

wielkości wejściowych na funkcję odpowiedzi w 

pierwszym przybliżeniu.  

W kolejnym etapie modelowania obliczono współczynniki 

regresji 𝑏𝑜, 𝑏𝑖 , 𝑏𝑖𝑗  dla wielomianu (2).  

Za pomocą formuł (3), (4):  

                                          
N

у

b

b

i

і

o


 1                             (3) 

 

                                        
N

уx

b

b

i

іi
 1

1

1 ,                        (4) 

 

obliczono współczynniki 𝑏𝑜 , 𝑏1 

 

201
8

40236729729761796144

8

1 







b

i

і

o

у

b
      (5) 

 

25,4
8

402367297297617961441

1

1 






N

уx

b

b

i

іi
        (6) 

  

Analogicznie obliczono pozostałe współczynniki.  

Po obliczeniach otrzymujemy:  

𝑏2 = −26,25;   𝑏3 = −139,75;  𝑏12 = 0;  𝑏13 = 4,5;  
𝑏23 = 17,5;  𝑏123 = −8,75.  
W tym przypadku liniowy model matematyczny ma postać: 
 

𝑦 = 𝑏0 +  𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏12𝑥12 + 𝑏13𝑥13 +  𝑏23𝑥23 + 𝑏123𝑥123  (7) 
 

Podstawiając wyznaczone współczynniki regresji, 

otrzymujemy: 

 

𝑦 = 201 − 4,25𝑥1 − 26,25𝑥2 − 139,75𝑥3 + 4,5𝑥13 +  17,5𝑥23 − 8,75𝑥123  (8) 
 

gdzie:  

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3- zakodowane wielkości wejściowe, które 

wyznaczono przy użyciu następującej formuły (9):  
 

  𝑥𝑖 =  
𝑋𝑖−𝑋𝑖𝑜

𝛿1
 (9) 

gdzie:  

 𝑥𝑖  – naturalne wartości wielkości wejściowej   

𝑋𝑖𝑜 – naturalne wartości wielkości wejściowej na poziomie 

zerowym 
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𝛿1 – interwał zmian odpowiedniej wielkości wejściowej   

 

W równaniu (8) 𝑥13 jest sumą pierwszego i trzeciego 

czynnika w zakodowanej postaci.  

Przykładowo dla pierwszej wielkości wejściowej,  

tj. temperatury powietrza wewnętrznego, wartość  

 𝑥1 w zakodowanej postaci wynosi 0,2, gdy temperatura 

powietrza wynosi 𝑡 = 25,8°𝐶, po obliczeniu 𝛿1 oraz 𝑋𝑖𝑜.  

Analogicznie można przekształcić naturalną wielkość 

czynnika wejściowego w kodowaną postać i zastosować 

równanie (8) do obliczenia funkcji odpowiedzi 𝑦 tzn.  

do obliczenia ilości jednostek mogących tworzyć kolonie 

(jtk) grzybów pleśniowych w 1m3 badanego powietrza.  

Na postawie analizy otrzymanego równania (8), oraz 

analizy współczynników 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 można dojść do 

wniosku, że najbardziej istotny wpływ na wzrost grzybów 

pleśniowych ma wielkość wejściowa (𝑥3) – stężenie 

ditlenku węgla w powietrzu. Drugą z kolei wielkością 

wejściową mającą wpływ na wzrost grzybów pleśniowych 

jest wilgotność względna powietrza (𝑥2), a na końcu 

dopiero temperatura (𝑥1).  

Jednak wniosek z tych analiz ma wartość przybliżoną i 

może scharakteryzować jedynie wpływ zmiennych 

wielkości (eksperyment pasywny) wejściowych na 

wielkość wyjściową. Nadmienić należy, iż zakresy zmian 

mogą także wpływać istotnie na ocenę wielkości 

wejściowych. W przypadku przeprowadzanego ekspery-

mentu zakres zmian odpowiadał zmiennym parametrom 

powietrza w warunkach rzeczywistych. 

4. OCENA MODELU  

4.1. Ocena istotności współczynników regresji  

Dokonano oceny współczynników równania regresji (8),  

na podstawie porównania wartości bezwzględnej 

współczynnika z przedziałem ufności.  

 

  |𝑏𝑖| ≥  ∆𝑏  (10) 

gdzie: 

∆𝑏 – to przedział ufności 

Jeżeli wartość bezwzględna współczynnika 𝑏𝑖 jest mniejsza 

niż przedział ufności, to można przyjąć, że wynosi on zero  

i nie należy włączać go w równanie regresji (8).  

Przedział ufności wyznaczono za pomocą 𝑡-kryterium 

studenta  

  ∆𝑏 = 𝑡(0,05;𝑓𝑦)
√

𝑆𝑦
2

𝑁∙𝑀
   (11) 

 

gdzie: 

𝑡(0,05;𝑓𝑦) – 5% rozmieszczenia 𝑡 z 𝑓𝑦 stopniem swobody 

𝑆𝑦
2 – wariancja  

𝑁 – ilość badań na różnych poziomach  

𝑀 – ilość paralelnych badań na jednym poziomie  

Wariancję w każdym badaniu obliczono przy użyciu 

równania  

 𝑆𝑦
2 =  

1

𝑀−1
 ∑ (𝑦𝑢𝑗 − 𝑦𝑢̅̅ ̅)

2𝑀
𝑗=1  (12) 

 

gdzie: 

𝑦𝑢𝑗-wartość funkcji odpowiedzi przy pierwszych 

pomiarach 

𝑦𝑢̅̅ ̅ – średnia wartość funkcji  

Tabela 2 przedstawia wartości wariancji z badań. 

 
Tabela 2. Wyniki pomiarów jtk/m3 grzybów pleśniowych 

i wariancji 

Table 2. The measurement results cfu / m3 fungi and variance 

 
 

Średnia wartość wariancji dla ośmiu badań wynosi: 

 

𝑆𝑦
2 = 10397 

 

Przedział ufności dla ośmiu badań wynosi: 

 

∆𝑏 = 48,1 

 

Porównując wartości współczynników z przedziałem 

ufności do równania regresji można włączyć jedynie 

współczynniki 𝑏𝑜 𝑖 𝑏3. Wszystkie inne współczynniki nie są 

istotne, co umożliwia uproszczenie równania regresji (8), 

co równocześnie uprawnia nas do stwierdzenia, że ditlenek 

węgla istotnie wpływa na liczebność jednostek mogących 

tworzyć grzyby pleśniowe. 

Matematyczny model w uproszczeniu ma postać: 

  𝒚 = 𝟐𝟎𝟏 − 𝟏𝟑𝟗, 𝟕𝟓𝒙𝟑  (13) 

4.2. Ocena adekwatności modelu matematycznego  

Oceny adekwatności modelu matematycznego dokonano za 

pomocą kryterium Fishera, które można wyliczyć zgodnie 

ze wzorem: 

  𝐹 =
𝑀∙∑ (𝑦𝑖̅̅̅− 𝑦𝑖𝑝)

28
𝑖=1

𝑓𝑎𝑔∙𝑆𝑦
2  (14) 
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gdzie: 

 

𝑦�̅�- średnia wartość funkcji odpowiedzi, wyliczona na 

podstawie badań eksperymentalnych 

𝑦𝑖𝑝- wynikowa wartość funkcji odpowiedzi dla pierwszego 

badania  

𝑓𝑎𝑔- ilość stopni swobody wariancji adekwatności, gdzie: 

  𝑓𝑎𝑔 = 𝑁 − 𝑘 − 1  (15) 

𝑁- ilość badań  

𝑘- ilość wielkości wejściowych  

𝑆𝑦
2- średnia wartość wariancji w naszym przypadku: 

 

𝑆𝑦
2 = 10397 

𝑓𝑎𝑔 = 4 

 

W tabeli 3 przedstawiono eksperymentalne i obliczeniowe 

wartości funkcji odpowiedzi, wartości obliczeniowe 

wyliczono za pomocą modelu (13).  

 
Tabela 3. Eksperymentalne i obliczeniowe wartości funkcji 

odpowiedzi 

Table 3. Experimental and calculation values of the response 

function 

Nr 

badania 

Eksperymentalna 

wartość 𝒚�̅� 

Obliczeniowa 

wartość 𝒚𝒊𝒑 

Odchylenie 

(𝒚�̅� −  𝒚𝒊𝒑)
𝟐
 

1 2 3 4 

1 44 61,25 297,56 

2 61 61,25 0,06 

3 79 61,25 315,06 

4 61 61,25 0,06 

5 297 340,75 1914,06 

6 297 340,75 1914,06 

7 367 340,75 689,06 

8 402 340,75 3751,56 

                                                                            Σ 8881,5                                                       

 

Model uważa się za adekwatny w przypadku, gdy spełniona 

jest nierówność:  

     𝐹 <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎  (16) 

W naszym przypadku 𝐹 = 0,642 , a tabelaryczne 𝐹 = 3,00 

 

Nierówność jest spełniona i można postawić wniosek,  

że model adekwatnie opisuje badany proces rozwoju 

grzybów pleśniowych w określonych warunkach 

mikroklimatycznych panujących w badanym obiekcie. 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

Podsumowując wyniki analizy wpływu parametrów 

mikroklimatu na proces rozwoju grzybów pleśniowych 

stwierdzono, iż istotny wpływ ma głównie stężenie ditlenku 

węgla w powietrzu, następnie wilgotność względna 

powietrza, a na końcu dopiero temperatura powietrza.  

Przy zastosowaniu metody planowania eksperymentu 

otrzymano model matematyczny (13), który daje 

możliwość obliczenia ilości grzybów pleśniowych w m3 

powietrza przy różnych stężeniach CO2. 

Model daje wiarygodne wyniki w zakresie zmian 

parametrów, przy których prowadzono eksperyment.  

 

Wnioski: 

 

1. Poziom stężenia CO2 może być parametrem 

wskazującym na możliwość wystąpienia grzybów 

pleśniowych w pomieszczeniach zamkniętych. 

2. Wysokie stężenie ditlenku węgla korzystnie 

wpływa na liczebność jednostek mogących 

tworzyć kolonie grzybów pleśniowych.  

3. Konieczne jest dalsze prowadzenie badań 

laboratoryjnych i obserwacji rzeczywistych w celu 

potwierdzenia powyższych tez. 

 

THE CARBON DIOXIDE CONCENTRATION, 

TEMPERATURE AND HUMIDITY IMPACT ANALYSIS 

ON THE QUANTITY OF UNITS WHICH CAN CREATE 

FUNGUS 

Summary:   The paper presents a mathematical analysis of the 

quantitative research results of mold fungus and microclimate 

parameters in the residential buildings with individual supply 

system. Using the experimental planning method a mathematical 

model was obtained, which allowed to calculate the number of 

molds fungus in m3 of air at different CO2 concentrations. 

Key words: microclimate of enclosed spaces, fungus, modeling, 

experiment planning 
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