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Artyku³ przegl¹dowy Review

Naczeln¹ zasad¹ bezpieczeñstwa biologicznego jest
pierwszeñstwo zapewnienia ludziom zdrowia i mo¿li-
wo�ci prze¿ycia przed osi¹ganiem korzy�ci gospodar-
czych. Pojêcie to zaczê³o kszta³towaæ siê na pocz¹tku
XXI wieku. W procedurach postêpowania z czynnikami
biologicznymi rozró¿nia siê dwa pojêcia: bezpieczeñ-
stwo biologiczne (biosafety) oraz ochrona biologiczna
(biosecurity). W przypadku laboratoriów pojêcia bez-
pieczeñstwa biologicznego u¿ywa siê w odniesieniu do
ogó³u zagadnieñ zwi¹zanych z postêpowaniem z mate-
ria³em biologicznym podczas jego pobierania, pakowa-
nia, transportu i operowania nim w laboratoriach, i w
innych, uprawnionych instytucjach w celu ochrony per-
sonelu i osób postronnych przed zaka¿eniem lub zatru-
ciem, a �rodowiska � przed ska¿eniem. Inaczej mówi¹c

� bezpieczeñstwo biologiczne to ochrona ludzi i �rodo-
wiska przed czynnikami biologicznymi (2).

Wyró¿nia siê cztery poziomy bezpieczeñstwa bio-
logicznego � Biological Safety Level (BSL). Poziom
pierwszy jest w zasadzie poziomem studenckim. Praca
na tym poziomie odbywa siê na otwartych sto³ach,
a badania bakteriologiczne s¹ przeprowadzane na drob-
noustrojach o niskiej chorobotwórczo�ci. Poziom dru-
gi dotyczy zarazków przenoszonych przez krew i p³y-
ny ustrojowe, a zaka¿enie nastêpuje przy kontakcie ze
�luzówkami lub przy naruszeniu ci¹g³o�ci skóry. Do
patogenów badanych w laboratoriach poziomu (klasy)
II nale¿¹ np. wirusy zapalenia w¹troby. Na tym pozio-
mie obowi¹zuj¹ ogólne zasady bezpieczeñstwa biolo-
gicznego, których nale¿y przestrzegaæ w stosunku do
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potencjalnych �róde³ zaka¿enia. Polegaj¹ one na uni-
kaniu kontaktu badanego materia³u ze �luzówkami oraz
odpowiednim zabezpieczeniu ostrych przedmiotów,
stosowaniu ja³owego sprzêtu, a w stosunku do sprzêtu
wielokrotnego u¿ytku � jego dok³adnym ja³owieniu np.
w autoklawach (1). W laboratoriach tej klasy nie jest
wymagane instalowanie mechanicznej wentylacji. Nie-
mniej jednak, je�li laboratorium jest mechanicznie wen-
tylowane, obieg powietrza w pomieszczeniu powinien
byæ utrzymany przez jego ustawienie na zewn¹trz do
atmosfery. Zaleca siê do³o¿enie wszelkich starañ, aby
niefiltrowane, odprowadzane lub wyci¹gane powietrze
nie przedostawa³o siê ponownie do budynku laborato-
rium lub innych budynków. Zaleca siê, aby systemy
powietrza wlotowego nie by³y zanieczyszczone powie-

trzem wylotowym. Poziom trzeci dotyczy zarazków
przenoszonych drog¹ powietrzn¹. Praca odbywa siê
w komorach o przep³ywie laminarnym. Na tym pozio-
mie prowadzi siê badania z pr¹tkami gru�licy, zaraz-
kami legionellozy, gor¹czki Q, zarodnikami w¹glika
i innymi drobnoustrojami przenoszonymi drog¹ po-
wietrzn¹ (2). W celu zapobiegania uwalnianiu siê mi-
kroorganizmów z laboratorium zalecana jest odpowied-
nia wentylacja umo¿liwiaj¹ca utrzymanie podci�nienia.
Nale¿y zainstalowaæ system alarmowy, umo¿liwiaj¹cy
wykrycie wszelkich niedopuszczalnych zmian ci�nie-
nia. Wychodz¹ce powietrze powinno byæ filtrowane
przez wysoko wydajny filtr cz¹stek sta³ych (4). Poziom
czwarty dotyczy pracy z najbardziej patogennymi drob-
noustrojami przenoszonymi zarówno drog¹ powietrz-

Tab. 1. Wymagania techniczne normy w zakresie hermetyczno�ci PN-EN 12128 � Laboratoria badawcze, rozwoju i analizy
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n¹, jak i przez kontakt, powoduj¹cymi choroby o wyso-
kiej �miertelno�ci. Do tej grupy zalicza siê gor¹czki
krwotoczne, w tym typ Ebola i Marburg oraz ospê praw-
dziw¹. Wymaganymi zabezpieczeniami s¹ m.in.: odpo-
wiednia wentylacja, �luzy z natryskiem dezynfekcyj-
nym, zabezpieczenie personelu w kombinezony zapew-
niaj¹ce ca³kowit¹ izolacjê od otoczenia, pracuj¹ce na
nadci�nieniu w stosunku do otoczenia. W laboratorium
poziomu IV pracuje siê wy³¹cznie pod zamkniêtymi ko-
morami laminarnymi klasy 3.

Cztery poziomy bezpieczeñstwa biologicznego od-
nosz¹ siê równie¿ do dzia³añ zwi¹zanych z czynnikami
zaka�nymi u zwierz¹t do�wiadczalnych. Wymienione
cztery poziomy bezpieczeñstwa okre�la siê jako pozio-
my bezpieczeñstwa dla zwierz¹t i oznacza skrótem ACL
(3). Odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie labo-
ratorium przyczynia siê do bezpieczeñstwa pracowni-
ków wewn¹trz laboratorium oraz chroni ludzi, zwie-
rzêta i �rodowisko przed czynnikami zaka�nymi, które
przypadkowo mog³yby zostaæ uwolnione z laboratorium
(1).

W niniejszym artykule opisano najnowsze rozwi¹-
zania techniczne umo¿liwiaj¹ce bezpieczne prowadze-
nie badañ z wysoce patogennym materia³em biologicz-
nym na przyk³adzie PIWet-PIB w Pu³awach.

Pañstwowy Instytut Weterynaryjny zosta³ powo³any
w 1945 r. jako jednostka badawczo-rozwojowa, nad-
zorowana przez ministra rolnictwa. Na podstawie roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów z 21 pa�dziernika 2003 r.
Instytut otrzyma³ z dniem 1 listopada 2003 r. status Pañ-
stwowego Instytutu Badawczego. W latach 2005-2007
w ramach Programu PHARE wybudowano najnowo-
cze�niejszy w Europie kompleks laboratoriów badaw-
czych o klasie bezpieczeñstwa biologicznego BSL2
(Biological Safety Level) i BSL3 oraz ACL3 (Animal
Containment Level), w sk³ad których wchodzi 17 za-
k³adów naukowo-badawczych oraz zwierzêtarnia do-
�wiadczalna. Laboratoria te spe³niaj¹ wysokie wyma-
gania normy PN-EN 12128 Laboratoria badawcze, roz-
woju i analizy. W tab. 1 zestawiono wymagania tech-
niczne normy w zakresie hermetyczno�ci (hermetycz-
no�æ � system zapewniaj¹cy fizyczne zamkniêcie mi-
kroorganizmów, organizmów lub innych czynników
biologicznych w okre�lonym obszarze) wed³ug normy
PN-EN 12128:2000 i laboratoriów mikrobiologicznych,
strefy ryzyka i wymagania odno�nie do lokalizacji
bezpieczeñstwa fizycznego. Laboratorium referencyj-
ne w Pu³awach, w sk³ad którego wchodz¹ laboratoria
bakteriologiczne, wirusologiczne, chemiczne oraz kom-
pleks budynków przeznaczonych do pracy z wysoce
zaka�nym materia³em biologicznym BSL3, w tym
równie¿ zwierzêtarnia do�wiadczalna o klasie ACL3,
zosta³y wyposa¿one w najnowsze rozwi¹zania technicz-
ne umo¿liwiaj¹ce funkcjonowanie kompleksu labora-
toryjnego w ka¿dych warunkach, zachowuj¹c pe³n¹
sprawno�æ techniczn¹ i okre�lony, wysoki standard
bezpieczeñstwa biologicznego. Do najwa¿niejszych
z punktu widzenia bezpieczeñstwa urz¹dzeñ nale¿¹ sys-
temy: wentylacyjne, podtrzymania i produkcji energii

elektrycznej, inaktywacji �cieków ska¿onych, komuni-
kacyjne rozdzielaj¹ce strefy czyst¹ i brudn¹, usuwania
odpadów, dekontaminacji pomieszczeñ i urz¹dzeñ, nad-
zoru BMS oraz procedury.

Systemy wentylacyjne
Podstawowym zadaniem systemów wentylacyjnych

obs³uguj¹cych laboratoria klasy BSL3 i ACL3 jest wy-
tworzenie kaskady ci�nieñ. Gradient ci�nieñ zapewnia
przep³yw powietrza w jednym kierunku z zewn¹trz do
wewn¹trz pomieszczeñ, gdzie wykonywane s¹ prace
z gro�nymi dla �rodowiska patogenami. Rozwi¹zanie
to gwarantuje, i¿ wszystkie badane w laboratoriach pa-
togeny rozprzestrzeniaj¹ce siê drog¹ powietrzn¹ zosta-
n¹ zatrzymane wewn¹trz laboratorium. Ró¿nica ci�nieñ
pomiêdzy poszczególnymi strefami wynosi 15 paskali.
Maksymalne podci�nienie panuj¹ce wewn¹trz pomiesz-
czeñ laboratoryjnych w klasie BSL3 wynosi � 60 pas-
kali. Natomiast w ACL3 � 90 paskali. W ka¿dym z po-
mieszczeñ w ci¹gu dnia co najmniej dwana�cie razy na
godzinê odbywa siê wymiana powietrza. Centrale wen-
tylacyjne ze wszystkimi elementami automatyki
oraz urz¹dzeniami peryferyjnymi zosta³y zlokalizowa-
ne poza obszarem ska¿onym na tzw. piêtrze technicz-
nym (ryc. 1). Rozwi¹zanie to sprawia, ¿e obs³uga tech-
niczna dokonuje konserwacji i napraw nie wchodz¹c
do strefy zaka�nej. W celu zapobiegania uwalnianiu siê
mikroorganizmów z laboratorium, na kana³ach wenty-
lacyjnych wywiewnych zamontowano filtry Hepa po-
przedzone filtrami wstêpnymi klasy F9. Filtry wstêpne
oraz filtry Hepa umieszczone zosta³y w obudowach
bezpiecznej wymiany typu KSF i usytuowane w prze-
strzeni technicznej powy¿ej laboratoriów (system bez-
piecznej wymiany pozwala na wymianê potencjalnie
ska¿onych filtrów bez zagro¿enia ska¿eniem osoby
dokonuj¹cej tej czynno�ci, podczas wymiany filtra prze-
pustnica odcinaj¹ca jest zamkniêta, aby ska¿enie nie
dosta³o siê do �rodowiska zewnêtrznego). W strefie
BSL3 istnieje mo¿liwo�æ izolacji zespo³ów pomiesz-
czeñ (unitów) od systemów wentylacyjnych w celu ich
dekontaminacji gazowej. Odciêcie pomieszczeñ reali-

Ryc. 1. Piêtro techniczne
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zowane jest za pomoc¹ szczelnych przepustnic odcina-
j¹cych, sterowanych z przestrzeni technicznej. Klasyfi-
kacja filtrów Hepa jest oparta na skuteczno�ci usuwa-
nia cz¹stek, których wymiary odpowiadaj¹ naj³atwiej
przenikaj¹cym cz¹steczkom i jest okre�lona w normach
miêdzynarodowych (EN 1822). Filtry Hepa musz¹ spe³-
niaæ przynajmniej wymogi klasy H13, jednak dla zwiêk-
szenia marginesu bezpieczeñstwa w PIWet-PIB zasto-
sowano filtry klasy H14. Dodatkowo w pomieszcze-
niach przystosowanych do badania pryszczycy na wy-
locie kana³u wentylacyjnego zastosowano podwójne
filtry Hepa H14. Wymagania dotycz¹ce skuteczno�ci
filtrów Hepa okre�la norma EN 1822. Filtr zakwalifi-
kowany do klasy H13 musi usuwaæ > 99,95% cz¹steczek
o wymiarze 0,3 mikrona odpowiadaj¹cych wielko�ci
cz¹stek naj³atwiej przenikaj¹cych. Natomiast filtr Hepa
zakwalifikowany jako H14 musi usuwaæ > 99,995%
cz¹stek o wymiarze 0,3 mikrona odpowiadaj¹cych wiel-
ko�ci cz¹stek naj³atwiej przenikaj¹cych (4). Wszystkie
filtry Hepa objête s¹ programem okresowych przegl¹-
dów dotycz¹cych wydajno�ci min. raz do roku, zgod-
nie z wymogami normy EN 14644. Ponadto filtry s¹
stale monitorowanie przez nanometry ró¿nicowe wska-
zuj¹ce stopieñ ich zanieczyszczenia. W celu unikniêcia
podci�nienia przekraczaj¹cego �200 Pa, które mo¿e byæ
przyczyn¹ uszkodzenia budynku, systemy przewodów
zaopatrzone zosta³y w urz¹dzenie wykrywaj¹ce nad-
mierne ci�nienie i powoduj¹ce wy³¹czenie systemu
wentylacyjnego, a nastêpnie w³¹czenie alarmu. Dodat-
kowo w celu zachowania re¿imu bezpieczeñstwa wszyst-
kie urz¹dzenia i podzespo³y s¹ podwójne. W przypad-
ku awarii jednego urz¹dzenia, pracê automatycznie
przejmuje drugie.

Systemy podtrzymania i produkcji
energii elektrycznej

Laboratorium wyposa¿one jest w trzy rezerwowe
�ród³a zasilania energii elektrycznej (generatory awa-
ryjne o ³¹cznej mocy 1600 kVA), które uruchamiaj¹ siê
automatycznie w przypadku awarii zasilania z opó�-
nieniem nieprzekraczaj¹cym 15 s. Dopuszczalne opó�-
nienie w dostawie energii jest uzale¿nione od herme-
tyczno�ci pomieszczeñ i bezw³adno�ci systemów wen-
tylacyjnych. W celu wyeliminowania jakiegokolwiek
opó�nienia w dostawie pr¹du urz¹dzenia niezbêdne do
zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa
biologicznego pod³¹czone s¹ do systemów UPS o ³¹cz-
nej pojemno�ci 150 kVA. Po zaniku napiêcia przed uru-
chomieniem generatorów energia elektryczna pozyski-
wana jest z baterii (tgz. UPS). Wszystkie laboratoria
posiadaj¹ mo¿liwo�æ korzystania z gwarantowanego na-
piêcia przez specjalnie oznaczone (kolorem czerwonym)
kontakty, do których pod³¹czone mog¹ zostaæ urz¹dze-
nia, których praca ma znacz¹cy wp³yw na wyniki ba-
dañ (np. inkubatory czy cieplarki). Czas pracy genera-
torów pr¹du w przypadku pe³nego obci¹¿enia wynosi
min. 8 godzin, w czasie których mo¿liwe jest uzupe³-
nienie zbiorników paliwa zasilaj¹cego generatory lub
przywrócenie napiêcia miejskiego.

Systemy inaktywacji ska¿onych �cieków
�cieki pochodz¹ce z laboratoriów zlokalizowanych

w strefie BSL3 oraz ACL3, gdzie prowadzone s¹ bada-
nia laboratoryjne z ¿ywym wirusem oraz przebywaj¹
zwierzêta do�wiadczalne zaka¿one lub podejrzane o za-
ka¿enie np. pryszczyc¹, poddawane s¹ postêpowaniu
zapewniaj¹cemu ca³kowite wyeliminowanie w �ciekach
zaka�no�ci resztkowej. �cieki mo¿na unieszkodliwiæ
zarówno metod¹ ciepln¹, jak i chemiczn¹. W Instytucie
wykorzystywana jest metoda termiczna. �cieki i odpa-
dy sta³e z toalet i obszarów przechowywania zwierz¹t,
przed wprowadzeniem do zbiornika magazynuj¹cego
o pojemno�ci 12 m3 poddaje siê rozdrobnieniu, co u³at-
wia dalsz¹ pracê. Dziêki zastosowaniu mieszad³a me-
chanicznego zbiornik utrzymuje wszelkie ma³e czê�ci
sta³e w zawieszeniu. Jest on odpowietrzany i bezci�nie-
niowy (ryc. 2). �cieki ska¿one ze zbiornika magazynu-
j¹cego przepompowywane s¹ do trzech zbiorników
procesowych (ci�nieniowych), w których nastêpuje ich
podgrzanie do temperatury min. 95°C oraz przetrzy-
manie w tej temperaturze min. 60 minut. Ogrzewanie
�cieków w zbior-
niku procesowym
odbywa siê przy
zastosowaniu bez-
po�redniego wtry-
sku pary proceso-
wej wytwarzanej
w kot³owni paro-
wej Instytutu. Za-
projektowany sys-
tem wtrysku pary
do zbiorników pro-
cesowych pozwa-
la na maksymalne
wymieszanie �cie-
ków podczas trwa-
nia procesu ogrze-
wania.

Po zakoñczo-
nym procesie ob-
róbki cieplnej au-
tomatycznie lub rêcznie sterowany system pozwala na
przetransportowanie oczyszczonych (wygrzanych) �cie-
ków do zbiornika ch³odz¹cego. Zbiornik ch³odz¹cy ma
pojemno�æ czynn¹ 10 m3 i zosta³ dobrany wielko�ci¹
tak, aby móg³ przyj¹æ zrzut �cieków z dwóch zbiorni-
ków procesowych. Zgodnie z wymaganiami lokalnych
w³adz miejskich, oczyszczone �cieki przed zrzutem do
kanalizacji musz¹ zostaæ wych³odzone do temperatury
< 35°C. Sch³odzone �cieki s¹ nastêpnie zrzucane przez
specjalistyczne pompy do sieci kanalizacji miejskiej.
Wszystkie wyziewy powstaj¹ce w zwi¹zku z odpowie-
trzaniem zbiorników i kanalizacji s¹ kierowane do sys-
temu filtracji wyposa¿onego w odporne na wysok¹
temperaturê, wykonane z w³ókna szklanego filtry Hepa
klasy H14. W czasie procesu kontroluje siê w sposób
ci¹g³y parametry procesu, takie jak czas oraz tempera-

Ryc. 2. Zbiornik magazynowy �cieków
ska¿onych
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turê. Wszystkie dane dotycz¹ce procesu inak-
tywacji �cieków s¹ rejestrowane automatycz-
nie. Urz¹dzenia do pomiaru parametrów kry-
tycznych oraz sprzêt rejestruj¹cy s¹ okresowo
walidowane. Ponadto oczyszczalnia �cieków
ska¿onych znajduje siê w przestrzeni o ujem-
nym ci�nieniu, co gwarantuje przep³yw powie-
trza z zewn¹trz do wewn¹trz, a tym samym
stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed wy-
dostaniem siê patogenów przenoszonych dro-
g¹ aerogenn¹. W celu ca³kowitej eliminacji
wycieku ska¿onych �cieków poza obszar
oczyszczalni np. w wyniku rozszczelnienia
zbiorników, przy wej�ciu zosta³a wybudowa-
na wodoszczelna zapora (ryc. 3). Wysoko�æ
zapory zosta³a obliczona w oparciu o ilo�æ
�cieków mog¹cych powstaæ w wyniku uszko-
dzenia wszystkich zbiorników w oczyszczal-
ni. System wykonany jest tak, aby zminimali-
zowaæ ryzyko wyst¹pienia zatorów oraz by
zapewniæ ochronê podczas prowadzenia prac
oczyszczenia wnêtrza zbiorników i ruroci¹-
gów przesy³owych.

Inaktywacja chemiczna �cieków
Inaktywacja chemiczna mo¿e byæ prowadzona z wy-

korzystaniem NaOH lub Na
2
CO

3 
lub innej zasady o pH

12. Proces obróbki monitoruje siê, prowadz¹c rêczne
wielokrotne pomiary czasu i warto�ci pH. Po jego za-
koñczeniu, przed odprowadzeniem �cieków, materia³y
poddaje siê neutralizacji i sprawdza warto�æ pH. Inak-
tywacjê �cieków metod¹ chemiczn¹ stosuje siê w In-
stytucie jako metodê zastêpcz¹, uruchamian¹ wy³¹cz-
nie w sytuacjach awarii kot³owni parowej niezbêdnej
do prowadzenia procesu termicznego.

Systemy komunikacyjne
rozdzielaj¹ce strefy czyst¹ i brudn¹

W uk³adzie funkcjonalnym nowoczesnego laborato-
rium niezwykle istotne jest wydzielenie stref prowa-
dzenia badañ oraz poruszania siê personelu, dotyczy to
równie¿ zwierzêtarni do�wiadczalnej. Strefy te najczê-
�ciej nazywane s¹ brudn¹ i czyst¹. W strefie brudnej
prowadzi siê badania z materia³em biologicznym, na-
tomiast strefa czysta s³u¿y do komunikacji personelu
laboratoryjnego, transportu próbek i elementów wypo-
sa¿enia laboratoriów. W celu wyeliminowania mo¿li-
wo�ci rozprzestrzeniania siê materia³u potencjalnie za-
ka�nego pomiêdzy wymienionymi strefami zainstalo-
wano �luzy wyposa¿one w prysznice lub ³awki barie-
rowe. Wej�cie do strefy zabezpieczone jest systemami
biometrycznymi umo¿liwiaj¹cymi identyfikacjê osoby
po odcisku palca. Pracownicy wchodz¹cy do laborato-
riów zlokalizowanych w strefie BSL3 przechodz¹ przez
�luzê g³ówn¹ osobow¹ mêsk¹ lub damsk¹. Nastêpnie
w miejscu tym pracownicy zobowi¹zani s¹ do zdjêcia
obuwia oraz ubrania ³¹cznie z bielizn¹ osobist¹ i przej-
�cia przez prysznic bez konieczno�ci jego uruchamia-
nia. Kolejnym etapem wej�cia jest za³o¿enie ubrania

przypisanego do strefy czystej (ubranie koloru nie-
bieskiego) oraz przej�cia korytarzem do laboratorium.
W przedsionku laboratorium obs³uga ponownie zdej-
muje ubranie ³¹cznie z bielizn¹ osobist¹ i przechodzi
nago przez kolejny prysznic bez konieczno�ci urucha-
miania go. Bêd¹c ju¿ za prysznicem pracownicy wk³a-
daj¹ ubranie (koloru zielonego) przypisane do pracy
w strefie brudnej. Po wykonaniu prac w laboratorium
obs³uga wykonuje wszystkie czynno�ci w odwrotnej
kolejno�ci, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e uruchamia na min.
3 minuty prysznice. Powy¿sze postêpowanie dotyczy
równie¿ wszystkich pracowników naukowych spoza
Instytutu oraz serwisu zewnêtrznego. Dodatkowo osoby
z zewn¹trz przechodz¹ instrukta¿ z zasad poruszania
siê w laboratorium oraz wype³niaj¹ deklaracjê bezpie-
czeñstwa. Wej�cie do zwierzêtarni do�wiadczalnej
ACL3 odbywa siê z zachowaniem identycznego re¿i-
mu bezpieczeñstwa jak przy wej�ciu do strefy BSL3.
Pracownicy wykonuj¹cy badania w pomieszczeniach
dla zwierz¹t dodatkowo wk³adaj¹ kombinezony indy-
widualnie wentylowane pracuj¹ce w systemie podci�nie-
nia (ryc. 4). Pracowników zwierzêtarni do�wiadczal-
nej zatrudnionych w PIWet-PIB z uwagi na specyfikê
wykonywanego zawodu (praca z patogenami odzwie-
rzêcymi) obowi¹zuje zakaz hodowli zwierz¹t gospo-
darskich oraz wchodzenia do obór, kurników czy ogro-
dów zoologicznych. Ponadto wszyscy pracownicy za-
trudnieni w strefach ACL3 i BSL3 s¹ poddawani szcze-
pieniom ochronnym.

Systemy usuwania odpadów
Zgodnie z norm¹ PN-EN 12740, aby wyeliminowaæ

zagro¿enia wynikaj¹ce z nara¿enia na kontakt z odpa-
dami pochodz¹cymi z dzia³alno�ci na skalê laborato-
ryjn¹, zawieraj¹cymi organizmy niebezpieczne lub po-

Ryc. 3. Bariera uniemo¿liwiaj¹ca wydostanie
siê �cieków z pomieszczenia

Ryc. 4. Kombinezon indy-
widualnie wentylowany �
ci�nieniowy
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tencjalnie niebezpieczne dla ludzi, zwierz¹t lub �rodo-
wiska, PIWet-PIB wprowadzi³ system usuwania odpa-
dów. System ten opiera siê na prostej zasadzie: wszyst-
ko, co trafia do laboratorium, musi byæ poddane inak-
tywacji termicznej, chemicznej lub gazowej.

W zwi¹zku z tym opracowano i wdro¿ono szereg
instrukcji postêpowania z odpadami chemicznymi, we-
terynaryjnymi oraz laboratoryjnymi. Wszystkie labo-
ratoria posiadaj¹ �luzy podawcze typu interlock umo¿-
liwiaj¹ce przekazywanie odpadów na korytarz brudny.
W Instytucie obowi¹zuje zasada ograniczenia ilo�ci
odpadów weterynaryjnych wytwarzanych w laborato-
riach. Odpady powstaj¹ce w trakcie czyszczenia labo-
ratoriów klasyfikuje siê jako niebezpieczne. Dotyczy
to równie¿ odpadów po opakowaniach, odpadów �ko-
munalnych� oraz ubrañ czy fartuchów, które nie mog¹
opu�ciæ laboratorium inn¹ drog¹ ni¿ przez �luzê po-
dawcz¹ i musz¹ byæ poddane procesowi sterylizacji
D9 (D9 proces obróbki termicznej zgodnie z za³. nr 6
ustawy o odpadach Dz. U. 2010.28.145). Odpady s¹
zbierane w sposób selektywny z podzia³em na: szk³o
laboratoryjne przeznaczone do ponownego u¿ytku,
tworzywa sztuczne (p³ytki Petriego, pipety, probówki,
butle itp.) oraz próbki biologiczne, p³yny ustrojowe,
zaka¿on¹ ¿ywno�æ czy �rodki ¿ywienia zwierz¹t, st³ucz-
kê szklan¹ i ostre przedmioty. Odpady wytwarzane
w laboratoriach gromadzone w pobli¿u miejsca pracy
w bezpiecznych pojemnikach (st³uczka szklana i ostre
przedmioty) lub workach do autoklawowania, przed
umieszczeniem w �luzie podawczej (ryc. 5) nale¿y zam-
kn¹æ i oznakowaæ plombami w okre�lonym kolorze,
przypisanym do poszczególnych kategorii odpadów.
Kolorowe plomby pomagaj¹ obs³udze korytarza brud-
nego w identyfikacji temperatury i wyborze procesu
inaktywacji odpadów. Inaktywacja odbywa siê w auto-
klawach przelotowych nasycon¹ par¹ wodn¹ w temp.
121°C lub 134°C i czasie 30 lub 60 min. Autoklawy
poddawane s¹ systematycznie co kwarta³ kontroli sku-
teczno�ci procesu sterylizacji zgodnie z rozporz¹dze-
niem ministra zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. Dz. U.
z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych

sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów me-
dycznych i weterynaryjnych. Odpady transportowane
s¹ po procesie inaktywacji termicznej w szczelnym po-
jemniku do instalacji termicznego przekszta³cania od-
padów. Instalacja termicznego przekszta³cania odpadów
niebezpiecznych, potocznie zwana spalarni¹, znacz¹co
wp³ywa na zwiêkszenie bezpieczeñstwa biologicznego
Instytutu. Wszystkie odpady zawieraj¹ce równie¿ ma-
teria³ o znacznym potencjale epidemiologicznym s¹ uty-
lizowane na miejscu, bez konieczno�ci jego transportu
po drogach publicznych. Utylizacja w spalarni odbywa
siê w piêciu etapach. Etap pierwszy to wprowadzenie
odpadów do komory zgazowania za pomoc¹ podajnika
automatycznego i ich rozk³ad termiczny. Proces zaini-
cjowany jest palnikiem, a dozowanie powietrza auto-
matycznie ograniczone dla efektywnego rozk³adu. Pro-
ces rozpoczyna wysuszenie odpadów, po czym nastê-
puje ich zgazowanie i ostatecznie spopielenie. Rozk³ad
temperatury w komorze gwarantuje, ¿e proces uniesz-
kodliwiania zachodzi równomiernie w ca³ej jej objê-
to�ci, co poprawia szybko�æ unieszkodliwiania. Spo-
pielenie zale¿y od zawarto�ci popio³u, szk³a i innych
substancji nios¹cych balast w procesie, jednak ze wzglê-
du na d³ugi okres przebywania odpadów w komorze
oraz stale kontrolowane i automatycznie korygowane
parametry procesu jego skuteczno�æ wynosi 96-98%.
Drugim etapem jest proces dopalania, który realizowa-
ny jest w komorze termoreaktora. Gazy wytworzone
w komorze zgazowania wymagaj¹ dopalenia pozosta-
³ych wêglowodorów, aerozoli i tlenku wêgla. Proces ten
zachodzi w temperaturze powy¿ej 1100°C, panuj¹cej
w ca³ej objêto�ci komory, a czas przebywania gazów
w tej komorze wynosi co najmniej 2 sekundy. Gazowe
palniki zapewniaj¹ utrzymanie wymaganej tempera-
tury. W trzecim etapie nastêpuje sch³odzenie gor¹cych
gazów spalinowych do temperatury umo¿liwiaj¹cej
ich oczyszczenie. Kocio³ parowy odbiera ciep³o spalin
i zamienia je na parê technologiczn¹. Parê tê mo¿na
wykorzystaæ do termicznej utylizacji �cieków ska¿o-
nych. Czwartym etapem jest uzdatnianie gazów spa-
linowych. Wygaszacz z uk³adem dysz wtryskowych

zapewnia nawil-
¿enie spalin oraz
ich sch³odzenie
do temperatury
140°C. Uk³ad do-
zowania sorbentu
wprowadza mie-
szaninê Ca(OH)

2
oraz wêgla aktyw-
nego do gazów
spalinowych. Filtr
workowy zatrzy-
muje py³y niesio-
ne za spalinami.
Zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem mini-
stra �rodowiska
z dnia 4 listopadaRyc. 5. Odbiór odpadów
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2008 r. w sprawie wymagañ w zakresie prowadzenia
pomiarów wielko�ci emisji oraz pomiarów ilo�ci po-
bieranej wody (Dz. U. 08.206.1291), spalarnia odpa-
dów niebezpiecznych jest zobowi¹zana do prowadze-
nia ci¹g³ych i okresowych pomiarów zanieczyszczeñ
emitowanych do �rodowiska zgodnie z referencyjnymi
metodykami wykonywania tych pomiarów okre�lony-
mi równie¿ w ww. rozporz¹dzeniu. W zakresie pomia-
ru i ewidencjonowania wielko�ci emisji spalarnia wy-
posa¿ona jest w System Ci¹g³ego Monitoringu Emisji.
Mierzone substancje to: py³, ca³kowity wêgiel organicz-
ny (TOC), chlorowodór (HCl), fluorowodór (HF), dwu-
tlenek siarki (SO

2
), tlenek wêgla (CO), tlenki azotu

(NOx).

Systemy dekontaminacji pomieszczeñ i urz¹dzeñ
Do dekontaminacji pomieszczeñ laboratoryjnych

w Instytucie wykorzystuje siê generator H
2
O

2
 firmy

Bioquell. Jest to mobilny system niskotemperaturowej
dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeñ o maksymalnych
kubaturach 250 m3. �rodkiem aktywnie dzia³aj¹cym
wykorzystywanym w systemie jest nadtlenek wodoru
w stanie gazowym o stê¿eniu 30-35%. Istot¹ metody
jest kontrolowane odparowanie perhydrolu i uzyskanie
w obszarze dekontaminacji cienkiej warstwy mikro-
kondensacji. Warstwa ta, zwana filmem, przywiera do
powierzchni. System optymalizuje proces poprzez
nieustanne monitorowanie parametrów �rodowiska,
takich jak: wilgotno�æ, temperatura, stê¿enie oraz czas.
Podczas pracy generatora mo¿na wyró¿niæ cztery fazy
dekontaminacji, tj.: kondycjonowanie, gazowanie, prze-
trzymanie i aeracjê. Zalet¹ metody jest szerokie spek-
trum dzia³ania biobójczego oraz wysoka kompatybil-
no�æ materia³owa. Podczas dwuletniej eksploatacji sys-
temu w PIWet-PIB oraz przeprowadzenia blisko 60
dekontaminacji pomieszczeñ o kubaturze do 250 m3

w ró¿nych warunkach temperaturowych oraz w zakre-
sie wilgotno�ci wzglêdnej wahaj¹cej siê od 30% do
75%, system wykaza³ wysok¹ skuteczno�æ biobójcz¹.
Skuteczno�æ dekontaminacji ka¿dorazowo potwierdza-
na jest testami mikrobiologicznymi z wykorzystaniem
bakterii Geobacillus stearothermophilus rozmieszcza-
nymi w dekontaminowanym pomieszczeniu. Prosta
obs³uga systemu, mo¿liwo�æ sterowania poprzez zasto-
sowanie zewnêtrznego panelu kontrolnego umo¿liwia-
j¹cego sta³y wgl¹d w parametry oraz mo¿liwo�æ udo-
kumentowania przebiegu procesu sprawia, ¿e system
staje siê niezbêdnym narzêdziem pracy w nowoczesnym
laboratorium mikrobiologicznym.

Systemy nadzoru BMS
(Building Management Systems)

BMS jest to system czujników i detektorów oraz je-
den, zintegrowany punkt zarz¹dzania wszystkimi znaj-
duj¹cymi siê w budynku instalacjami. Do BMS pod³¹-
czonych jest blisko 3000 sygna³ów o pracy instalacji.
Nadzór nad systemem odbywa siê przez 24 h/dobê.
Dziêki informacjom pochodz¹cym z ró¿nych urz¹dzeñ
system mo¿e reagowaæ na zmiany �rodowiska wewn¹trz

i na zewn¹trz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjo-
nalno�ci, komfortu i bezpieczeñstwa. Wykwalifikowa-
ny personel techniczny potrafi b³yskawicznie reagowaæ
na wy�wietlane w systemie sygna³y o nieprawid³owo-
�ciach w funkcjonowaniu poszczególnych elementów
maj¹cych ogromny wp³yw na utrzymanie standardów
bezpieczeñstwa biologicznego. Informacje sp³ywaj¹ce
do BMS s¹ rejestrowane i systematycznie archiwi-
zowane, dziêki temu mo¿liwe jest odtworzenie stanu
urz¹dzeñ i poszczególnych systemów nawet sprzed
kilku lat.

Procedury
Bezpieczne funkcjonowanie laboratoriów PIWet-PIB

oparte jest na wielu procedurach wewnêtrznych. Maj¹
one na celu okre�lenie w³a�ciwego (bezpiecznego) spo-
sobu postêpowania z materia³em biologicznym oraz
prawid³owego, niezmiennego obchodzenia siê z sys-
temami warunkuj¹cymi bezpieczeñstwo biologiczne.
Instytut przeprowadza minimum raz w roku szkolenie
ze wszystkich obowi¹zuj¹cych w nim procedur. Szko-
lenia obejmuj¹ wszystkich pracowników Instytutu. Po-
stêpowanie takie sprawia, ¿e obs³uga jest odpowiednio
przygotowana do postêpowania z materia³em zaka�nym
podczas ka¿dego etapu diagnostycznego.

Podsumowanie
Dawniej o bezpieczeñstwie budynków laboratoryj-

nych �wiadczy³a ich szczelno�æ i hermetyczno�æ. Obec-
nie ten pogl¹d zosta³ zmodyfikowany. Okazuje siê, ¿e
bezpieczeñstwo mo¿na zachowaæ wtedy, gdy wystêpu-
je ró¿nica ci�nienia atmosferycznego w poszczególnych
pomieszczeniach, dlatego w laboratoriach PIWet-PIB,
za pomoc¹ systemu wentylacyjnego utrzymywane jest
sta³e podci�nienie � najwiêksze w pomieszczeniach,
w których znajduj¹ siê potencjalnie niebezpieczne
patogeny. Laboratoria Instytutu posiadaj¹ jedne z naj-
lepszych zabezpieczeñ biologicznych na �wiecie. Nie-
ustanne podnoszenie kwalifikacji przez pracowników
bezpo�rednio zwi¹zanych z systemami zabezpieczeñ
jest gwarancj¹ dotrzymania najwy¿szych norm bezpie-
czeñstwa biologicznego. Ponadto wysoko wykwalifi-
kowana kadra naukowo-techniczna jest w stanie bez-
piecznie przeprowadzaæ do�wiadczenia z u¿yciem ma-
teria³u biologicznego o wysokim potencjale epidemio-
logicznym.
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