
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 skuteczności oczyszczania powietrza,  
w szczególności z cząstek stałych obecnych w powietrzu zewnętrznym. Skuteczność filtracji 
powietrza z zanieczyszczeń oceniono w oparciu o dokumentację dostarczoną przez 
Zamawiającego oraz inne dane dostępne w literaturze. Dokonano również porównania  
z alternatywnymi rozwiązaniami, stosowanymi do usuwania pyłów z zanieczyszczonych 
strumieni powietrza. 
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OPINIA  
 

DOTYCZĄCA SKUTECZNOŚCI FILTROWANIA 



Według dołączonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, urządzenie jest 
wyposażone w 16 filtrów elektrostatycznych, dobranych w klasie filtracji EU7 (Tabela 1).  
W charakterystyce danych technicznych znajduje się informacja, że zastosowane filtry 
wymagają regularnego czyszczenia, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.  
 

Tabela 1. Klasy filtrów oraz ich efektywność i przykładowe wykorzystanie (sy-klone.com) 

 
 
Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli 1, filtry klasy EU7 są filtrami dokładnymi, 
efektywnymi w usuwaniu cząstek o rozmiarach >0,1 mikrometra. Filtry tej klasy stosowane 
są m.in. w laboratoriach, serwerowniach, pokojach szpitalnych bądź halach produkcyjnych. 
Prędkość przepływu powietrza standardowo wynosi 2 – 3 [m/s] (w analizowanym przypadku 
jest to 2,5 [m/s]). Dobór tej klasy filtrów do urządzenia mającego służyć jako miejski 
oczyszczacz powietrza wydaje się więc w pełni uzasadniony.  



 

 
Rysunek 1 Efektywność klasy filtrów a rozmiar cząsteczek (sy-clone.com) 

 
W oparciu o dane przedstawione na rysunku 1 można określić efektywność 
filtrowania/absorpcji cząstek stałych w zależności od ich rozmiaru oraz klasy zastosowanego 

filtra. Efektywność filtra klasy EU7 dla cząstek o średnicy aerodynamicznej zastępczej 0,1 m 
wynosi 55-65%. Efektywność ta wzrasta wraz z rosnącymi rozmiarami filtrowanych cząstek.  

Z ekspertyzy wykonanej przez ILH Berlin (Rysunek 2) wynika, że filtry zastosowane  
w urządzeniu pozwalają osiągnąć całkowitą skuteczność filtracji porównywalną do klas 
filtrów E11-H13, osiągając skuteczność całkowitą na poziomie od 98,24% do 99,96%.  
Filtry klas E11-H13 używane są m.in. w szpitalach, w przemyśle farmaceutycznym,  
w oczyszczaczach powietrza oraz w innych przypadkach, gdzie wymagana jest znaczna 
czystość powietrza. Osiągnięta całkowita skuteczność separacji cząsteczek przez filtr jest 
możliwa do osiągnięcia dla:  

 
• Niskich prędkościach przepływu; 

• Szeregowego usytuowania filtrów; 

• W odniesieniu do cząstek o rozmiarach >0,3-0,9 µm; 

• Przy minimalnym bądź stałym spadku ciśnienia w filtrze.  



 



 
Rysunek 2 Ekspertyza dotycząca filtrów wykonana przez ILH Berlin 

 
Na rysunku 3 zaprezentowano porównanie zdolności 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 3 Porównanie rodzajów odpylaczy ze zdolnością separacji cząsteczek stałych  

(prof. K. Badyda, ITC PW) 

 
Na rysunku 4 przedstawiono przedziały wielkości różnorodnych cząstek mogących znajdować 
się w powietrzu. Filtry elektrostatyczne są w stanie zaabsorbować cząstki o rozmiarach od 
0,01 µm do 100 µm. Mając powyższe na uwadze, wydaje się być w pełni uzasadnione użycie 
filtrów elektrostatycznych w oczyszczaniu powietrza miejskiego. Filtry elektrostatyczne 
efektywnie potrafią zatrzymać pył unoszący się w powietrzu (w tym przeważającą większość 
frakcji pyłu PM10 czy pyłu PM2,5).  

Filtry tego typu mogą być również efektywne do absorpcji cząstek odpowiadających 
wielkością zdecydowanej większości bakterii.  
 
 

 
Rysunek 4 Rodzaje i wielkość cząstek w powietrzu (prof. K. Badyda, ITC PW) 

 



Zastosowanie filtrów elektrostatycznych w analizowanym urządzeniu wiąże się  
z konkretnymi zaletami, w porównaniu do innych rodzajów filtrów. Do najważniejszych zalet 
filtrów elektrostatycznych można zaliczyć:  
 

• Szerokie spektrum rozmiaru usuwanych cząstek;  

Od 0,01 µm do 100 µm, czyli w wymiarach, w których występuje przeważająca 

większość zanieczyszczeń pyłowych obecnych w warunkach miejskich. 

• Filtry elektrostatyczne nie wymagają wymiany, lecz czyszczenia; 

Jest to duża zaleta, w porównaniu do filtrów np. HDPE, wymagających wymiany po 

zatrzymaniu określonej ilości zanieczyszczeń stałych. Filtry elektrostatyczne, przy 

odpowiedniej eksploatacji oraz czyszczeniu mają dłuższą żywotność, co pozwala 

zredukować koszty eksploatacyjne oraz ograniczyć emisję zanieczyszczeń i inne koszty 

środowiskowe związane z utylizacją zużytych filtrów. Częstość czyszczenia filtrów 

elektrostatycznych zależna jest oczywiście od stężeń zanieczyszczeń obecnych  

w filtrowanym powietrzu.  

• Niższe opory przepływu powietrza podczas pracy filtra z nagromadzonymi 

zanieczyszczeniami; 

Filtry elektrostatyczne cechują się bardzo niskim spadkiem wydajności występującym 

wraz z czasem eksploatacji filtra. W filtrach elektrostatycznych obserwowalny jest 

spadek wydajności o 4%, podczas gdy w filtrach HEPA wykonanych z polietylenu 

wysokiej gęstości, spadek wydajności może nawet przekraczać 20%. 

https://www.lakeair.com/hepa-vs-electrostatic/  

• Wysoka sprawność elektrofiltrów w porównaniu do innych rodzajów filtrów; 

Stopień odpylania (sprawność) przy zastosowaniu elektrofiltrów, przy odpowiednim 

doborze typu oczyszczacza oraz jego wymiarów osiąga – w zależności od wielkości 

frakcji pyłów – wartość do 99,99%, bez konieczności wymiany filtrów oraz spadkach 

wydajności urządzenia (Directions of improvements of modern electrostatic 

precipitators P.TRACZ L.BIAŁY K.WACŁAWIAK).  

• Wysoka sprawność elektrofiltrów, przy dużych prędkościach przepływu (przy 

zastosowaniu 3 elektrofiltrów połączonych szeregowo); 

Stopień sprawności elektrofiltrów, w zależności od prędkości przepływu powietrza 

przez filtr, obrazuje tabela 2. 



 
Tabela 2 Efektywność filtrów FE600 w zależności od prędkości przepływu powietrza 


