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Podsumowanie 

Celem badania jest określenie skuteczności urządzenia do oczyszczania powietrza w zakresie obniżania 
stężenia aktywnych bakteriofagów MS2 rozprowadzanych w postaci aerozolu z wykorzystaniem 
zmodyfikowanej metody ISO 16000-36:2018. Przedmiotem badania jest urządzenie do oczyszczania 
powietrza Jimco MAC500. 
 
Istotna i logiczna różnica między testem naturalnego rozpadu a testem produktu wyraźnie wykazuje 
redukcję stężenia aktywnego i unoszącego się w powietrzu MS2 spowodowaną użyciem urządzenia do 
oczyszczania powietrza. 
 
Zmierzony rozkład stężenia aktywnego MS2 podczas przeprowadzania testów przypisuje się 
naturalnemu rozpadowi aerozolu i właściwościom urządzenia do oczyszczania powietrza. Określona 
atrybucja urządzenia do oczyszczania powietrza ma postać logarytmicznego wskaźnika redukcji 
równego 0,73-1,2 (podstawa operacji potęgowania 10) na godzinę w pomieszczeniu o wymiarach 20 m3.  
 
 
Według Kowalskiego* i Walkera† wrażliwość bakteriofaga MS2 na promieniowanie UV jest niższa niż 
wrażliwość na promieniowanie UV w przypadku wirusa otoczkowego – wirusa krowianki. Stąd wskazana 
skuteczność testowanego urządzenia MAC500 UV-C pod kątem degradacji bakteriofaga MS2 będzie na 
co najmniej podobnym poziomie, co skuteczność przeciwko otoczkowemu wirusowi krowianki. 
Skuteczność przeciwko wirusowi krowianki pozwala na stwierdzenie skuteczności przeciwko wszystkim 
wirusom otoczkowym (np. MERS-CoV, SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2) zgodnie z DS/EN 14885:2018. 
 
* Kowalski W. Ultraviolet Germicidal irradiation Handbook. Springer 2009 
† Walker and Ko, ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY / VOL. 41, NO. 15, 2007 
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Metoda i materiały 

Celem tego testu jest określenie wpływu urządzenia do oczyszczania powietrza na inaktywację 
bakteriofagów MS2 w postaci aerozolu w komorze testowej. Naturalne tempo rozkładu stężenia 
aktywnego MS2 w postaci aerozolu określa się, pobierając próbki powietrza z komory w ciągu 2 godzin, 
a zwiększone tempo rozpadu zapewniane przez urządzenie do oczyszczania powietrza określa się 
w podobny sposób. 
 
Objętość wykorzystanej komory wynosi 20 m3, a sama komora posiada obojętną wyściółkę wykonaną 
z FEP zapewniającą odporność chemiczną i łatwe czyszczenie. Pomieszczenie jest hermetyczne 
i znajduje się w nim wentylator, który miesza powietrze i zapewnia jednorodne stężenie aerozoli. Aerozol 
jest generowany w pomieszczeniu przez nebulizator (Palas AGK 2000), a urządzenie do oczyszczania 
powietrza umieszczone jest na stole ze stali nierdzewnej na środku pomieszczenia o wysokości około 
100 cm. Rysunek 1 ilustruje konfigurację. 
Pomieszczenie jest oczyszczane przy wykorzystaniu systemu ozonowania 10 ppm i intensywnie 
wentylowane czystym powietrzem przez ponad 48 godzin przed badaniem. Urządzenie do oczyszczania 
powietrza jest włączone przez ponad 24 godziny przed testem i stosowana jest delikatna różnica ciśnień 
między wnętrzem pomieszczenia a światem zewnętrznym, aby utrzymać pomieszczenie w czystości 
i zredukować gromadzenie się ozonu z urządzenia. Poziom stężenia ozonu przed testem i podczas testu 
był niższy od progu narażenia zdrowia wynoszącego 0,1 ppm. 
Względną wilgotność ustawiono na 60 +/- 5%, a temperatura wynosiła 22,5°C +/- 0,5°C  
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Rysunku 1: Komora testowa. 1: Urządzenie do oczyszczania powietrza MAC500. 2: Nebulizator (PALAS AGK 2000). 
3: Wentylator mieszający, 4: Port do pobierania próbek 

Do pobierania próbek powietrza wykorzystywana jest 6 mm rurka ze stali nierdzewnej umieszczona 
w bocznej ścianie pomieszczenia przy użyciu pompy GilAir plus 4 l/min. Na próbkę uzyskiwane jest 
łącznie 20 l, które przekazywane jest do instrumentu używanego do analizowania drobnych cząsteczek 
w gazie zawierającego 60 ml buforu SM. Harmonogram pobierania próbek to: 0, 15, 30, 60, 120 min po 
zakończeniu procesu generowania aerozolu. Pobieranie pierwszej próbki (t = 0 min) rozpoczyna się 
przed upłynięciem minuty od zatrzymania nebulizatora. 
 
Procedura jest następująca: 
 

1. Przygotowywana jest zawiesina MS2 w buforze SM i określane jest stężenie. 
2. Próbkę wstępną pobiera się przed rozpoczęciem testu i wtryskiem aerozolu. 
3. Urządzenie do oczyszczania powietrza działa podczas wtryskiwania aerozolu zawierającego MS2 

na bazie zawiesiny 8∙109 PFU*/ml. Nebulizator Palas działa pod ciśnieniem 3,2 bara przez 
łącznie 15 minut. 

4. Pobieranie próbek odbywa się zgodnie z harmonogramem. 
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5. Po 2 godzinach testu z uruchomionym urządzeniem do oczyszczania powietrza wyłącza się ono, 
a pomieszczenie jest wietrzone czystym powietrzem przez 40 minut. Liczba cząstek jest 
sprawdzana, aby zapewnić, że została zredukowana do poziomu wstępnego. 

6. Test porównawczy względem naturalnego rozpadu przeprowadza się według tej samej 
procedury, zgodnie z którą przeprowadza się opisany powyżej test, ale bez uruchomionego 
urządzenia do oczyszczania powietrza. 

7. Pobieranie próbek odbywa się zgodnie z harmonogramem. 
8. Stężenie aktywnego MS2 ocenia się dla każdej próbki poprzez zmieszanie serii rozcieńczeń ze 

świeżą kulturą bakterii żywiciela, hodowlę powstałych mieszanin oraz obliczenie PFU po 
inkubacji. 

 
Test odbył się 23.09.2020 r., a zliczenie płytek miało miejsce 24–25.09.2020 r. 
 
*PFU to jednostki tworzące łysinkę 

 

Parametry testu mikrobiologicznego: 

Badany organizm:  bakteriofag MS2, ATCC 15597-B1 

Żywiciel: Escherichia coli, ATCC 15597 

Warunki wzrostu: Agar kolonii bakterii E.coli o niższym stężeniu 

w 37±1°C przez 48 godz. 

Pobieranie próbek i roztwór do rozcieńczania: bufor SM  
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Wyniki 

Stężenie aktywnego MS2 wyrażone w PFU/m3 jest zilustrowane w tabeli 1 i na wykresie na Rysunku 2. 
Warunki wstępne pomieszczenia są mierzone przed pierwszym wtryskiem aerozoli.  
 

Czas Naturalny rozpad Test produktu 

Minuty PFU/m3 PFU/m3 

Środowisko wstępne  0 

0 6,85E+06 3,86E+06 

15 4,22E+06 1,21E+06 

30 5,46E+05 1,77E+05 

60 9,64E+04 3,22E+03 

120 6,07E+03 * 

Tabeli 1: Stężenie aktywnego MS2 (PFU/m3) w przypadku naturalnego rozpadu i testu produktu. *Próbka testowa 
produktu po 120 minutach plasuje się poniżej granicy wykrywalności, którą określono jako 1,5E+03 PFU/m3. 

 

 
Rysunku 2: Stężenie aktywnego MS2 w przypadku naturalnego rozpadu i testu produktu 
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Właściwości urządzenia do oczyszczania powietrza dotyczące ogólnego rozkładu stężenia MS2 są 
obliczane na podstawie różnicy stałej rozkładu (k) z dopasowania wykładniczego zarówno względem 
rozpadu naturalnego, jak i rozpadu podczas testu produktu: 
 

 ������� �	2 ���/��� � � ⋅ exp��� ⋅ ����� 
 
Stałe rozpadu są pokazane okresowo na Rysunku 3, a ich podsumowanie znajduje się w Tabeli 2. 
Usunięto punkty po 120 minutach z powodu wyższych współczynników niepewności bliskich granicy 
wykrywalności. Atrybucję produktu oblicza się, odejmując stałą rozkładu uzyskaną z testu produktu 
i rozpadu naturalnego. 
 
Tabeli 2: Stała rozkładu i odpowiadające jej okres półtrwania oraz logarytmiczny wskaźnik redukcji (podstawa 
operacji potęgowania 10) na godzinę. 

  Stała rozkładu, min^-1 Okres półtrwania, min 
Logarytmiczny wskaźnik 
redukcji na godzinę 

Naturalny rozpad 0,075 9,24 1,95 

Test produktu 0,121 5,73 3,15 

Atrybucja produktu 0,046 15,07 1,20 

 
 

 
Rysunku 3: Zdolność do rozkładu stężenia aktywnego MS2 
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Dyskusja 

Przeprowadzony test ma na celu bezpośrednią ocenę wpływu urządzenia do oczyszczania powietrza 
na stężenie bakteriofagów MS2 w postaci aerozolu oraz aktywnych bakteriofagów MS2. Istotna 
i logiczna różnica między testem naturalnego rozpadu a testem produktu wyraźnie wykazuje redukcję 
stężenia aktywnego i unoszącego się w powietrzu MS2 spowodowaną użyciem urządzenia do 
oczyszczania powietrza. 
 
Przeprowadzono jeden test, więc nie można obliczyć współczynnika niepewności. 
Jednak punkt pobierania próbek w różnym czasie umożliwia ocenę wartości zmiennej. Jeśli punkt 
pobierania próbek po 60 minutach zostanie usunięty ze zbioru danych testu produktu (który jest 
najbliższy granicy wykrywalności, a zatem bardziej niepewny), logarytmiczny wskaźnik redukcji 
wykazany przez produkt wynosi 0,73 na godzinę. 
Dlatego inaktywacja MS2 przez produkt prawdopodobnie spada w przedziale logarytmicznego 
wskaźnika redukcji 0,73-1,2 na godzinę. 
 
Warto wspomnieć, że przypisanie produktowi właściwości redukcji wynika z inaktywacji MS2, podczas 
gdy naturalny rozpad jest głównie wynikiem opadu aerozolu zawierającego MS2 na powierzchnie 
w komorze. 
  



 

 

Strona 10  DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE

Wykładniczy model redukcji i wrażliwość wirusa na promieniowanie UV 

Stwierdzono, że szybkość redukcji stężenia MS2 w postaci aerozolu i aktywnego MS2 ma postać 
logarytmicznego wskaźnika redukcji na poziomie 0,73-1,2 na godzinę, a średnia wartość tych punktów 
daje logarytmiczny wskaźnik redukcji na poziomie 0,97 na godzinę (w komorze testowej o powierzchni 
20 m3). Według W. Kowalskiego (Ultraviolet Germicidal irradiation Handbook, Springer 2009), wrażliwość 
na promieniowanie UV różnych rodzajów wirusów waha się w granicach rzędu wielkości, a MS2 należy 
do najniższych z badanych. W tabeli 3 i na rysunku 4 obliczono teoretyczne współczynniki redukcji 
urządzenia do oczyszczania powietrza w oparciu o zwiększanie podatności na promieniowanie UV. 
 

 
Tabeli 3: Tempa redukcji w czasie i dla różnych wrażliwości na promieniowanie UV. 
 

 
Rysunku 4: Tempo redukcji w czasie i dla różnych wrażliwości na promieniowanie UV. 





 

 
 

 


