
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OPINIA  
 

DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI USUWANIA  
I SKUTECZNOŚCI OCZYSZCZANIA Z INNYCH NIŻ PYŁ 

ZAWIESZONY SZKODLIWYCH CZĄSTEK 
 

 
CEL I ZAKRES OPINII: 
Niniejsza opinia została przygotowana w odpowiedzi na zamówienie ze strony firmy  
Oxygen City Sp. z o.o. Celem opinii była ocena możliwości stosowania urządzenia 
oczyszczającego do separacji innych rodzajów szeroko rozumianych szkodliwych dla zdrowia 
cząstek, aniżeli pył zawieszony (w szczególności mikroorganizmów chorobotwórczych). 
Opinię sporządzono w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego oraz inne 
informacje dostępne w literaturze. 
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Według dołączonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, urządzenie jest 
wyposażone w 16 filtrów elektrostatycznych, dobranych w klasie filtracji EU7, będących tzw. 
filtrami dokładnymi, efektywnymi w usuwaniu cząstek o rozmiarach >0,1 mikrometra.  
Na rysunku 1 zaprezentowano zdolność do separacji cząstek stałych z powietrza  
z wykorzystaniem różnych urządzeń odpylających. Numerem 5 oznaczono odpylacze 
elektrostatyczne, które są zdolne do separacji cząstek o wielkości od 0,01 µm do 100 µm.  

 

 
Rysunek 1 Porównanie rodzajów odpylaczy ze zdolnością separacji cząsteczek stałych  

(prof. K. Badyda, ITC PW) 

 
Mając na uwadze informacje o wielkości cząstek efektywnie absorbowanych przez filtry 
elektrostatyczne (rysunek 1) oraz dane poglądowe przedstawione na rysunku 2, można 
stwierdzić że filtry tego typu z dużą skutecznością mogą zatrzymywać:  

• Popiół lotny (w całym zakresie wielkościowym cząstek);  

• Cząstki zawarte w dymie papierosowym (cząstki ≥0,1 µm);  

• Cząstki powstające ze spalania paliw stałych (np. węgiel, drewno) i ciekłych (np. olej 

opałowy) (cząstki ≥0,1 µm);  

• Cząstki powstające np. w procesach spawania, czy szlifowania (cząstki ≥0,1 µm);  

• Bakterie;  

• Pyłki roślin;  

• Pleśnie;  

• Roztocza;  

• Drobinki piasku.  



 
Rysunek 2 Rodzaje i wielkość cząsteczek w powietrzu (Aero7.pl) 

 
Na rysunku 3A przedstawiono liczbę jednostek tworzących kolonie (CFU – colony-forming 
unit) bakterii M. luteus, R. rubra oraz pleśni w powietrzu przed filtracją filtrem 
elektrostatycznym oraz po filtracji. Zauważalna jest znaczna redukcja wybranych bakterii 
oraz pleśni. Rysunek 3B prezentuje z kolei potencjał filtrów elektrostatycznych w zakresie 
redukcji pleśni w badanym środowisku. Zauważalna jest znaczna redukcja CFU (ang. 
Jednostek Tworzących Kolonię) z każdą następną godziną filtrowania powietrza.  
 

 
Rysunek 3 Redukcja liczby jednostek tworzących kolonie bakterii oraz pleśni przez filtr 

elektrostatyczny (HYGIENIC AND ANTIBACTERIAL SOLUTIONS ILH BERLIN) 



Wirus SARS COV-2 (wywołujący obecną epidemię) ma rozmiary średnio 60-140 nm  
(0,06-0,14 μm) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/). Z danych technicznych 
dołączonych przez Zamawiającego jest mowa o skuteczności filtracji frakcji zanieczyszczeń  
o wielkości 0,11 µm na poziomie od 96% do 99% w zależności od prędkości strugi powietrza. 
W chwili obecnej weryfikacja tezy dotyczącej skutecznej filtracji z powietrza cząstek 
odpowiadających wielkością wirusowi SARS COV-2 jest trudna do potwierdzenia. Brak jest 
dowodów wskazujących na wysoką skuteczność filtrów elektrostatycznych w przypadku 
cząstek mniejszych niż 0,1 µm. Jeśli filtr miałby być skutecznym narzędziem do 
zatrzymywania cząstek wielkości wirusa SARS COV-2, musiałby mieć udowodnioną 
skuteczność filtrowania cząstek o wielkości 0,06 µm.  

Badania przeprowadzone w 2009 roku pokazują, że filtry HEPA o wysokiej klasie filtracji, nie 
są w stanie skutecznie separować wirusów z oczyszczanego powietrza, ze względu na ich 
rozmiar (Viral Penetration of High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filters Brian K. Heimbuch 
C. Y. Wu oseph D. Wander 2009). Z opublikowanego badania wynika, że filtry HEPA nie są  
w stanie skutecznie wyseparować wirusów z powietrza, niezależnie od stężenia wirusów  
w filtrowanym powietrzu, oraz parametru prędkości przepływu powietrza przez filtr. 

W tabeli 1 przedstawiono uśrednione rozmiary wybranych patogenów, które mogą być 
przenoszone przez powietrze. Średni rozmiar koronawirusa SARS COV-2 0,1 μm (100 nm).  
W danych technicznych dołączonych przez Zamawiającego jest mowa o skuteczności filtracji 
frakcji zanieczyszczeń o wielkości 0,11 μm na poziomie od 96% do 99% w zależności od 
prędkości strugi powietrza. Biorąc pod uwagę powyższe dane, można przyjąć przypuszczenie, 
że wyżej omawiane filtry są w stanie skutecznie zatrzymywać cząstki odpowiadające 
wielkościom koronawirusowi. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że wirus posiada 
inną budowę niż cząstka pyłu, w związku z czym skuteczność filtracji patogenów  
o rozmiarach 0,1 μm może różnić się od skuteczności filtracji cząstek stałych. Jednoznaczne 
określenie skuteczności separacji wirusa SARS COV-2 z powietrza wymagałaby 
przeprowadzenia badań w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. 
 

Tabela 1 Uśrednione rozmiary wybranych patogenów, które mogą być przenoszone w powietrzu 

 
 

Mając na uwadze stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego 
Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r. zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku  
z rozprzestrzenianiem się COVID-19, należy podkreślić istotność odpowiedniego doboru klasy 
stosowanych filtrów powietrza w celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych. 
Kluczowe jest również właściwe eksploatowanie urządzeń, włączając w to procesy ich 
czyszczenia i regularnej wymiany. Należy też brać pod uwagę, że zarówno cząstki wirusów 
jak i komórki bakterii, które trafiają do powietrza wraz z wydychanym powietrzem osoby 
zarażonej, występują w postaci zawiesiny (bioaerozol), której krople są początkowo znacznie 



większe niż rozmiary cząstek patogenów jednak ich średnica spada w wyniku dość szybkiego 
odparowywania wody zawartej w cząstkach aerozolu. 

Szacuje się, że około 20% wirusa grypy przenoszonego drogą kropelkową jest związana  
z cząstkami aerozolu w zakresie wielkości 0,3–1 μm, 29% jest związana z zakresem wielkości 
1-3 μm, a 51% jest związana z zakresem wielkości 3–10 μm. Mniejsze krople ulegają dość 
szybkiemu wysychaniu, jednak mogą one być jednocześnie przenoszone na większe 
odległości, ponieważ są lekkie i skutecznie omijają standardowe, średniosprawne filtry 
stosowane w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych większości obiektów użyteczności 
publicznej. Dodatkowo rozważyć należy wdrożenie działań pomocniczych, mających na celu 
usuwanie czynników biologicznych poprzez montaż wewnątrz instalacji filtrów 
elektrostatycznych, lamp UV lub generatorów jonów. 

 


