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Kontrola lamp bakteriobójczych przy u yciu miernika nat enia napromienienia bakteriobójczego
(zalecenia producenta miernika UVB-20).
Wynikiem pomiaru dokonanego miernikiem nat enia napromienienia bakteriobójczego jest g sto

po-

wierzchniowa strumienia energetycznego promieniowania oszacowanego według biologicznej skuteczno ci
niszczenia drobnoustrojów (PN-79/T-06588). Zmierzona warto

okre la nat enie napromienienia destruk-

cyjnie wpływaj cego na drobnoustroje, niezale nie od rozkładu widmowego u ytego promiennika UV. Aby
okre li czas ekspozycji mikroorganizmów na napromienianej płaszczy nie, wystarczy podzieli wymagane
napromienienie (g sto

powierzchniow dawki) przez zmierzon warto

nat enia. Dotyczy to jednak tyl-

ko płaszczyzny pomiarowej o równomiernym rozkładzie g sto ci strumienia energetycznego bez uwzgl dnienia drobnoustrojów znajduj cych si w ci głym ruchu wraz z powietrzem. Okre lenie minimalnego czasu
napromieniania lamp bakteriobójcz okre lonego pomieszczenia jest bardziej skomplikowane i obejmuje:
typ u ytego promiennika, rodzaj obudowy, rozkład kierunkowy promieniowania lampy, poło enie osi oprawy wzgl dem pomieszczenia, wysoko
czenia, pr dko

zawieszenia lampy, wysoko

pomieszczenia, kubatur pomiesz-

oraz drog ruchu powietrza, czas wymiany powietrza w pomieszczeniu, współczynnik za-

pasu (ró ny np. dla sal operacyjnych i poczekalni). Tak du a liczba parametrów wpływaj cych na skuteczny
czas ekspozycji promiennikiem bakteriobójczym decyduje o tym, e nie mo na wyznaczy go w prosty, jednoznaczny sposób. Powinien on by okre lony empirycznie, co oczywi cie wykracza poza temat tego opracowania. Słu by techniczne odpowiedzialne za obsług lamp bakteriobójczych powinny dysponowa takimi
danymi dostarczonymi przez producentów promienników lub odpowiednie instytuty prowadz ce badania
podstawowe.
Odr bnym, bardzo istotnym zagadnieniem jest zu ywanie si promiennika UV w czasie pracy, tzn. spadek jego emisji. Poniewa promieniowanie UV jest niewidoczne, nie mo na metod wzrokow oceni poprawno ci działania lampy bakteriobójczej. Zmniejszenie emisji promieniowania dotyczy równie zakresu
widzialnego ( wiatła). Jednak procesy te nie zachodz proporcjonalnie i lampa wygl daj ca na sprawn przy
ocenie wzrokowej mogła ju utraci zdolno

emisji w zakresie UV. Z drugiej strony, posiłkuj c si

rednim

czasem zu ycia okre lanym przez producenta lamp mo na pozby si całkiem sprawnego urz dzenia. Jedynie pomiar wielko ci radiometrycznych pozwala na wiadome u ytkowanie promiennika. Takim parametrem
jest nat enie napromienienia bakteriobójczego mierzone miernikiem UVB-20. Jest to g sto

powierzch-

niowa mocy promieniowania, czyli stosunek strumienia energetycznego obejmuj cego dan powierzchni do
warto ci tej powierzchni.
Spadek emisji promiennika UV jest to zmniejszenie wypromieniowywanego strumienia mocy. Producenci lamp bakteriobójczych podaj całkowity strumie energetyczny linii 253,7nm (max emisji) dla nowego
egzemplarza. W praktyce jednak trudno jest zmierzy t wielko

bezpo rednio. Innym parametrem okre la-

j cym promiennik jest nat enie promieniowania, definiowane jako stosunek strumienia energetycznego,
wysyłanego przez ródło w danym k cie przestrzennym, obejmuj cym dany kierunek, do warto ci tego k ta
przestrzennego. Nat enie napromienienia natomiast jest równe co do warto ci stosunkowi nat enia promieniowania do kwadratu odległo ci pomi dzy ródłem a płaszczyzn pomiarow prostopadł do kierunku

rozchodzenia si strumienia. Jednak oba wspomniane parametry charakteryzuj ce ródło, bez podania funkcji rozsyłu przestrzennego, nie pozwalaj obliczy otrzymywanego nat enia napromienienia. Na charakterystyk kierunkow (rozsył przestrzenny) promieniowania lampy zdecydowanie najwi kszy wpływ ma
oczywi cie odbły nik, dlatego te zmierzone nat enie napromienienia w odległo ci 1 m od lampy b dzie
znacznie wi ksze (nawet kilkakrotnie) ni to podawane przez producenta dla samego promiennika. Najlepszym rozwi zaniem byłoby, gdyby producenci lamp bakteriobójczych (przewa nie nie b d cy producentami
samych promienników) okre lali nat enie promieniowania w osi oprawy. Wówczas zmierzona warto
t enia napromienienia w tej osi pomno ona przez kwadrat odległo ci dałaby warto

na-

nat enia promienio-

wania lampy (z pomini ciem bł dów powstaj cych przy odległo ciach pomiarowych mniejszych od tzw. odległo ci granicznej zwi zanej z wymiarami lampy i rozkładem kierunkowym luminancji energetycznej).
Jedynym wi c sposobem na okre lenie stopnia zu ycia lampy bakteriobójczej jest jej okresowe monitorowanie (od momentu zakupu) poprzez pomiar nat enia napromienienia w stałych warunkach. Pod poj ciem stałe warunki nale y tu rozumie : to samo pomieszczenie, t sam odległo

pomi dzy lamp a głowi-

c pomiarow oraz to samo usytuowanie głowicy pomiarowej wzgl dem geometrii oprawy lampy (powinna
to by płaszczyzna prostopadła do osi oprawy, o głowicy pokrywaj ca si z osi oprawy). Procentowy spadek odczytywanych warto ci w trakcie u ytkowania lampy jest dokładnie taki sam jak spadek emisji energetycznej (oczywi cie wpływ ma równie utrzymanie czysto ci promiennika i odbły nika, poniewa kurz w
du ym stopniu pochłania i rozprasza promieniowanie UV). W trakcie zu ywania si promiennika bakteriobójczego mo na proporcjonalnie wydłu a czas ekspozycji w celu utrzymania tej samej wypromieniowywanej dawki skuteczno ci bakteriobójczej.
UWAGA! Promieniowanie UV jest niebezpieczne dla zdrowia. Podczas wykonywania pomiarów naley bezwzgl dnie chroni skór i oczy si przed jego oddziaływaniem.

