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Wstêp
Transport drogowy jest w Polsce najbardziej 

powszechnym sposobem przemieszczania 

w Polsce wed³ug stanu na 31 grudnia 2018 r. 
wynosi³a 30,8 mln, w tym 23,4 mln to samo-
chody osobowe, 3,3 mln – ciê¿arowe i 119,5 tys. 
autobusy. Przeciêtne zatrudnienie na podstawie 
stosunku pracy w transporcie w sektorze publicz-

W celu zwiêkszenia komfortu u¿ytkowania 
-
-

nie to zastosowano w 1933 r. w USA i od tego 
czasu systematycznie obserwuje siê wzrost 

w tê technologiê (zw³aszcza w XXI wieku). 
 

-
tek jest zdecydowanie wiêkszy – w 2013 r. by³o 

-
cji klimatyzacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej 

w klimatyzowanym wnêtrzu, to temperatura 
-
-

nia powietrza.

samochodowej gwarantuje komfort kierowcy 
-

trze w okresie letnim, a tak¿e ochronê przed 

zewnêtrznym. Celem artyku³u jest opis zanie-

Szkodliwe czynniki biologiczne 
w samochodowych instalacjach 
klimatyzacyjnych

W samochodowych instalacjach klimatyza-

-

powietrza, ch³odnice powietrza itp. W miarê wy-
d³u¿enia siê okresu eksploatacji samochodowe 

-
logicznych zdeponowanych jako biofilm w prze-
wodach klimatyzacyjnych wraz ze strumieniem 

-

dr MA£GORZATA GO£OFIT-SZYMCZAK (ORCID: 0000-0003-1463-404X)
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy

Kontakt: magol@ciop.pl
DOI: 10.5604/01.3001.0014.0201

Szkodliwe czynniki biologiczne 
w samochodowych instalacjach 
klimatyzacyjnych 

Transport drogowy jest w Polsce najbardziej powszechnym sposobem przemiesz-

systematycznie serwisowanie klimatyzacji.
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Harmful biological agents in automobile air-conditioning systems
The road transport is the most common means of communication in Poland. To 
improve the comfort, the cars are equipped with air conditioning installation. As the 
service life increases, automobile air-conditioning systems can become polluted and 
be a source of microbiological contamination of inside vehicles. In order to reduce 
the exposure of vehicle users, the car air conditioning system should be properly used 
and regularly serviced.
Keywords: harmful biological agents, air-conditioning systems, cars
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instalacjach klimatyzacyjnych.

nie stanowi zagro¿enia zdrowotnego w normal-

w sk³ad naturalnej mikrobioty cz³owieka, jak 

-

lub toksyczne. Inhalacja bioaerozoli mo¿e spowo-

zdrowotnych ze strony uk³adu oddechowego, 

alergicznego zapalenia), przez infekcje po reakcje 

zagro¿enia, np. Staphylococcus aureus czy Bacillus 
subtilis, 

 
Ze schorzeniami powodowanymi przez 

Legionella pneumophila, 

-
-

40 oC), dreszczami, z³ym samopoczuciem, suchym 

Aspergillus, 
Cladosporium i Penicillium

Alternaria, Trichoderma 
i Mucor

-
-

-
zanymi z chorobami alergicznymi uk³adu odde-

(np. z rodzaju Aspergillus
reakcji alergicznych typu dychawicy oskrzelowej, 

-

wydzielane przez Aspergillus flavus i A. parasi-
ticus, ochratoksyny uwalniane przez Aspergillus 
ochraceus i Penicillium verrucosum, rubratoksyny 
wytwarzane przez Penicillium rubrum

Tabela. Szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych
Table. Harmful biological agents in air condition units of cars

Czynnik biologiczny Grupa  
zagro¿enia* Dzia³anie na cz³owieka

BAKTERIE
Bacillus spp.
(B. cereus, B. pumilus, B. circu-

B. coagulans, B. egaterium, B. 
mycoides, B. sphaericus)

1 Reakcje alergiczne na bak-
terie i ich bia³kowe toksyny

-
wotna

B. subtilis
B. thuringiensis 2 Reakcje alergiczne na bak-

terie i ich bia³kowe toksyny
-

wotna
Staphylococcus spp. 
(S. cohnii, S. auricularis,  S. epi-
dermidis, S. hominis, S. warneri, 
S. sciuri, S. lentus)

1

Zaka¿enia oportunistyczne 
zapalenie p³uc, wsierdzia, 

-

Redukcja zapylenia, przestrzeganie 

-

Staphylococcus aureus – gron-
kowiec z³ocisty 2

Zaka¿enia ropne, stany za-

zatrucia pokarmowe, aler-

Redukcja zapylenia, przestrzeganie 

-

Pseudomonas aeruginosa 2 Zapalenie p³uc, zaka¿enia 
indywidualnej 

Kocuria spp. 
(K. varians, K. rosea) 1 Reakcje alergiczne Redukcja zapylenia, przestrzeganie 

Microbacterium spp. 1 Reakcje alergiczne uk³adu 
oddechowego, stany zapalne

Redukcja zapylenia, przestrzeganie 

Rhodococcus spp. 1 Zaka¿enia oportunistyczne Dezynfekcja

Thermomonospora spp. 1 Reakcje alergiczne uk³adu 
oddechowego Redukcja zapylenia

Corynobacterium spp. 2 Dezynfekcja, przestrzeganie zasad 
higieny

Legionella spp. 2
Legioneloza, zapalenie 

-
-
-

wotna
GRZYBY

Aspergillus spp. 
(A. candidus, A. carbonarous, 

sydowii, A. oryzae, A. repens, A. 
glaucus)

1 Aspergiloza p³uc, astma, 
alergiczny nie¿yt nosa

Ochrony osobiste, redukcja zapyle-
nia, dezynfekcja i sterylizacja, prze-

zdrowotna
Aspergillus fumigatus 2 Aspergiloza p³uc, astma, 

alergiczny nie¿yt nosa
Penicillium spp
(P. expansum, P. chrysogenum, P. 
commune, P. citrinum, P. crusto-
sum, P. citeonigrum, palitans)

1

Alergiczne zapalenie pêche-

oskrzelowa, alergiczny nie¿yt 
nosa, dzia³anie toksyczne

Ochrony osobiste, redukcja zapyle-
nia, dezynfekcja i sterylizacja, prze-

zdrowotna

Acremonium spp.
(A. strictum) 1

Cladosporium spp.
(C. cladosporioides) 1 Astma oskrzelowa, aler-

giczny nie¿yt nosa

Alternaria spp.
(A. alternata) 1

Alergiczny nie¿yt nosa, ast-
ma oskrzelowa, wytwarza 
szkodliwe mikotoksyny, 

Fusarium spp.
(F. culmorum) 1 -

kotoksyny

Rhizopus spp. 1
Zygomikoza p³uc, reakcje 
alergiczne uk³adu odde-
chowego

Redukcja zapylenia

Trichoderma spp. 1 Alergie uk³adu oddechowego

Candida albicans 2 -
ci, jamy ustnej

U¿ywanie przewiewnej odzie¿y, my-

przeciwgrzybiczych 

Mucor spp. 1 Reakcje alergiczne uk³adu 
oddechowego Redukcja zapylenia, dezynfekcja

INNE CZYNNIKI

Roztocze kurzu domowego 
Dermatophagoides spp. 1

-

nosa, astma oskrzelowa
-

ny indywidualnej, przestrzeganie 

Stawonogi – Glycyphagus do-
mesticus – roztoczek domowy 1

Alergiczny nie¿yt nosa, astma 
oskrzelowa, alergiczne zapa-
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Serwis instalacji klimatyzacyjnych
Samochodowa instalacja klimatyzacyjna po-

winna byæ systematycznie serwisowana – zalece-

Regularnie nale¿y wymieniaæ filtr kabinowy, czy-

do wnêtrza kabiny, parownik, wloty powietrza 
-

skropliny z parownika instalacji klimatyzacyjnej.
Do oczyszczania instalacji klimatyzacyjnych 

-
ne (preparaty dezynfekcyjne), fizyczne (ozo-
nowanie) oraz chemiczno-fizyczne (preparat 

-
czenia instalacji klimatyzacyjnych w zasadniczy 

-

¿e metody serwisowania instalacji klimatyzacyj-

-

-
wowano w przypadku rozpylania chemicznego 
preparatu dezynfekcyjnego przy zastosowaniu 

Na rysunku przedstawiono liczbê bakterii (a) 

Zasady prawid³owego u¿ytkowania 
samochodowej instalacji klimatyzacyjnej

• Przed uruchomieniem klimatyzacji samocho-
dowej latem nale¿y przewietrzyæ auto (otworzyæ 
okna, szyberdach).

• Nawiewy wlotu powietrza nale¿y ustawiæ 
tak, aby strumieñ ch³odnego powietrza nie by³ 

u¿ytkownika samochodu.
• Podczas u¿ywania klimatyzacji okna auta 

powinny byæ zamkniête.

samochodu a powietrzem zewnêtrznym nie 
powinna przekraczaæ 10 oC.

• Nale¿y u¿ywaæ klimatyzacji ca³y rok – latem 

do osuszenia powietrza we wnêtrzu samochodu.
• Samochodowa instalacja klimatyzacyjna 

powinna byæ systematycznie serwisowana 
(co najmniej 1 raz w roku). Regularnie nale¿y 

-
waæ kana³y dystrybucji powietrza do wnêtrza 
kabiny, parownik, wloty powietrza umieszczone 

instalacji klimatyzacyjnej.
• Zaleca siê wymianê filtra powietrza (filtr py³ko-

-

w warunkach wysokiego zapylenia (budowy, drogi 
gruntowe), zaleca siê wymieniaæ filtr kabinowy – 
niezale¿nie od przebiegu – dwa razy w roku.

Podsumowanie
W miarê wyd³u¿enia okresu eksploatacji sa-

-

np. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeru-
ginosa Legionella spp., 

-

Aspergillus spp.

-

oraz systematycznie dezynfekowana, co jest 

-

W badaniach przeprowadzonych w Pracowni 

obserwowano w przypadku metody rozpyla-
nia chemicznego preparatu dezynfekcyjnego 

-
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M. Wytyczne do ograniczania nara¿enia na aerogenne 
drobnoustroje w klimatyzowanych samochodowych 

Opracowano na podstawie wyników IV etapu 
programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeñstwa 
i warunków pracy”, a wydano w ramach V etapu pro-
gramu wieloletniego finansowanych w zakresie zadañ 
s³u¿b pañstwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Spo³ecznej. Koordynator programu: Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy.

Fig.  The number of bacteria (a) and fungi (b) in the air of researched cars before and after servicing their air condition units

(a) (b)


