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Jonizatory koronowe  ocena przydatnoci
w oczyszczaniu powietrza pomieszczeñ
z cz¹stek py³u (0,3-25 µm)
Praca wykonana w ramach Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy dofinansowanego przez
Komitet Badañ Naukowych
jawisko elektrostatycznego str¹cania dyspersyjnej fazy aerozolu
polega na wymuszaniu przez silne pole elektrostatyczne dryfu na³adowanych elektrycznie cz¹stek w kierunku
elektrody zbieraj¹cej. Metoda ta jest bardzo skuteczna, o ile natê¿enie pola elektrycznego jest odpowiednio du¿e (kilkadziesi¹t do kilkuset kV/m), a cz¹stki str¹cane maj¹ odpowiednio du¿¹ ruchliwoæ
elektryczn¹, co osi¹ga siê ³aduj¹c je silnie w strefie ulotu (wy³adowania koronowego). Metoda ta jest powszechnie stosowana w przemyle i energetyce do odpylania gazów odlotowych w tzw. elektrofiltrach. Realizowana w elektrofiltrach
idea inspiruje tak¿e producentów i dystrybutorów podrêcznych jonizatorów koronowych powszechnego u¿ytku do reklamowania tych urz¹dzeñ jako skutecznie oczyszczaj¹cych powietrze pomieszczeñ, co mo¿e byæ korzystne dla ludzi z
chorobami uk³adu oddechowego, zw³aszcza z astm¹ oskrzelow¹.
Wiêkszoæ dyskusji prowadzonych w
latach osiemdziesi¹tych na temat higienicznej u¿ytecznoci jonizatorów koronowych skupia³a siê na dzia³aniu ozonu i
hipotetycznej aktywnoci biologicznych
jonów lekkich, generowanych przez te
urz¹dzenia. Niewiele prac powiêconych
by³o skutecznoci jonizatorów w oczyszczaniu powietrza. Olander i wsp. [1] porównali skutecznoæ oczyszczania powietrza z wybranej frakcji dymu tytoniowe-
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go za pomoc¹ ró¿nych urz¹dzeñ filtruj¹cych, przeznaczonych na u¿ytek domowy i do biur. Stwierdzili, ¿e podrêczny
jonizator u¿yty w pomieszczeniu o objêtoci ok. 100 m3 zmniejsza stê¿enie cz¹stek o wymiarach 0,1-0,75 µm w takim
samym stopniu, jak wprowadzone do pomieszczenia z szybkoci¹ ok. 40 m3/godz.
powietrze idealnie czyste, a dla cz¹stek o
wymiarach 0,75-1,5 µm  z szybkoci¹
ok. 30 m3/h. S¹ to szybkoci niewielkie
(poni¿ej jednej wymiany powietrza na godzinê), podobne lub mniejsze od tych,
które powoduje wentylacja grawitacyjna.
Stê¿enie wzglêdne w pierwszym przypadku mala³o o 33%/godz., a w drugim o
26%/godz. Wartoci te s¹ bardzo ma³e w
porównaniu z efektywnoci¹ klasycznych
filtrów w³ókninowych z wymuszonym
przep³ywem powietrza. Martinac [2] bada³ w komorze o objêtoci 32,4 m3 zmiany stê¿enia cz¹stek py³u pod wp³ywem
pracy dwóch podrêcznych jonizatorów
koronowych. Tylko przy komorze szczelnie zamkniêtej (bez wymuszonego ruchu
powietrza) uzyska³ powolny, dwudziestokrotny spadek stê¿enia cz¹stek o wymiarach 0,12-0,17 µm po jednej godzinie i
oko³o stukrotny po dwóch godzinach. Dla
cz¹stek wiêkszych od 0,2 µm ani dla przypadków wymuszonego przep³ywu powietrza przez komorê, nie zaobserwowa³
istotnych zmian stê¿enia cz¹stek py³u.
Zatem w obu przypadkach autorzy
wykazali nieskutecznoæ ma³ych jonizatorów koronowych. Dystrybutorzy jednak
chêtnie demonstruj¹ skutecznoæ usuwania dymu tytoniowego przez jonizator
nakryty kloszem, pod który wdmuchuje
siê dym. Jednak nale¿y podkreliæ, ¿e
poziom natê¿enia pola elektrycznego i
stê¿enia jonów pod kloszem jest o wiele
rzêdów wielkoci wiêkszy ni¿ w przypad-

ku jonizatora ods³oniêtego, dla którego nie
udaje siê uzyskaæ tego samego spektakularnego efektu.
Autorzy wymienionych eksperymentów nie zwracali istotnej uwagi na orientacjê trajektorii jonów i rozk³ad natê¿enia
pola elektrycznego wytwarzanego przez
jonizator, skutkiem czego ustawienie jonizatorów nie gwarantowa³o osi¹gniêcia
maksymalnej mo¿liwej skutecznoci
oczyszczania powietrza.
Dlatego autor powtórzy³ eksperymenty w dwóch bardziej miarodajnych konfiguracjach i dla dwóch ró¿nych typów
jonizatorów. W jednej z nich jonizator
umieszczono przed twarz¹ fantomu w
celu sprawdzenia wp³ywu jonizatora na
czystoæ powietrza wdychanego, wielu
producentów bowiem zaleca w³anie taki
sposób ustawiania jonizatora wzglêdem
u¿ytkownika. W drugim uk³adzie zastosowano jonizator rozleg³y o elektrodach
umieszczonych pod sufitem pomieszczenia, tworz¹c swoisty prysznic jonowy,
obejmuj¹cy prawie ca³¹ objêtoæ pomieszczenia.

Podstawy teoretyczne
Str¹canie elektrostatyczne mo¿e byæ
skuteczne tylko wtedy, gdy prêdkoæ ve
dryfowania w polu elektrostatycznym,
rozproszonych w powietrzu cz¹stek na³adowanych jest wiêksza ni¿ prêdkoæ naturalnej sedymentacji (str¹cania grawitacyjnego) vg oraz ruchów powietrza wywo³anych konwekcj¹ lub wentylacj¹.
Prêdkoæ sedymentacji cz¹stek o gêstoci w³aciwej znacznie wiêkszej od gêstoci powietrza mo¿na w przybli¿eniu
opisaæ zale¿noci¹ [3]:
(1)
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gdzie:
g  sta³a grawitacyjna 9,81 m/s2,
d  rednica cz¹stki,
r  rednia masa w³aciwa cz¹stki,
l  rednia droga swobodna cz¹stki w
powietrzu, ok. 10-7 m,
h  lepkoæ dynamiczna powietrza, ok.
1,7×10-5 kg/(s m).
Szybkoæ dryfowania cz¹stek na³adowanych w polu elektrycznym wynosi:
(2)
gdzie:
m  ruchliwoæ cz¹stki, zale¿na od jej
rednicy i ³adunku elektrycznego,
E  natê¿enie pola elektrostatycznego.
Ruchliwoæ cz¹stki o rednicy z zakresu 0,1 do 25 µm mo¿na opisaæ zale¿noci¹ [4]:
(3)
gdzie:
q  ³adunek cz¹stki,
e  ³adunek elementarny dodatni lub
ujemny, równy co do wartoci bezwzglêdnej ³adunkowi elektronu 1,6×10-19 C.
Maksymalna liczba ³adunków elementarnych niesionych przez cz¹stkê na³adowan¹ jonami lekkimi w polu elektrostatycznym wynosi:
(4)
gdzie:
entier ( )  wartoæ ca³kowita liczby ( ),
A0  przenikalnoæ elektryczna powietrza,
Ar  wzglêdna, rednia przenikalnoæ
elektryczna materia³u cz¹stki.
Stosunek prêdkoci str¹cania elektrostatycznego i sedymentacyjnego, wyprowadzony z zale¿noci (1), (2), (3) i (4)
wynosi:
(5)
Zale¿noæ tê pokazano na rys. 1 dla
cz¹stek o s³abych w³aciwociach dielek-

trycznych (er = 1) i o gêstoci r = 103 kg/m3.
Dla cz¹stek o du¿ej przenikalnoci dielektrycznej wartoæ ve/vg mo¿e byæ wiêksza do trzech razy. Obie prêdkoci maj¹
znaczenie jedynie w powietrzu nieruchomym. W praktyce nale¿y tak¿e braæ pod
uwagê ruch powietrza spowodowany jego
wymian¹ oraz konwekcj¹. Ich prêdkoci
s¹ zazwyczaj wiêksze od wymienianych
prêdkoci, co ogranicza skutecznoæ str¹cania elektrycznego. Wartoci szybkoci
sedymentacji pokazano na rys. 2. Z rysunku 1 wynika, ¿e w powietrzu nieruchomym, natê¿enie pola powinno byæ
wiêksze od 10 kV/m, aby istotnie przyspieszyæ usuwanie py³u. W powietrzu poruszaj¹cym siê natê¿enie to powinno byæ
znacznie wiêksze. Przyk³adowo, lekka
cz¹stka o rednicy 1 µm opada z szybkoci¹ ok. 30 µm/s, zatem przy szybkoci
powietrza równej zaledwie 0,01 m/s, stosunek ve/vg powinien byæ wiêkszy od 330
(por. rys. 1), co wymaga natê¿enia pola
³aduj¹cego i usuwaj¹cego cz¹stki rzêdu
20 kV/m. Jest to wartoæ trudna do uzyskania przy pojedynczym jonizatorze podrêcznym.
Istotne jest, by ca³a objêtoæ oczyszczanego powietrza znajdowa³a siê w strumieniu pola elektrostatycznego i dryfuj¹cych w nim jonów lekkich, w przeciwnym przypadku powietrze oczyszczane
szybko jest mieszane lub zastêpowane
przez powietrze zanieczyszczone, nap³ywaj¹ce ze strefy nie objêtej strumieniem
pola i jonów.

Metoda badañ
W celu zweryfikowania wniosków
sformu³owanych w rozdz. 2 wykonano
badania z jonizacj¹ lokaln¹ oraz z jonizacj¹ rozleg³¹ obejmuj¹c¹ ca³e pomieszczenie. Stê¿enie cz¹stek aerozolu mierzono
laserowym licznikiem typu Microair,
Model 5230 (USA), wyposa¿onym w
100-krotny rozcieñczalnik DIL 550
(RFN). B³¹d koincydencji licznika jest
mniejszy od 10%. Licznik obejmuje zakres rednic zastêpczych cz¹stek od 0,3
do 25 µm, w omiu dowolnie ustawianych
przedzia³ach. Szybkoæ zasysania powietrza wynosi ok. 0.00047 m3/s.

Rys. 1. Stosunek maksymalnej szybkoci dryfowania w powietrzu nieruchomym cz¹stek na³adowanych ve w polu elektrycznym o natê¿eniu E do szybkoci sedymentacji to vg, dla cz¹stek o masie w³aciwej 103 kg/m3 i przenikalnoci elektrycznej
wzglêdnej równej 1

Rys. 2. Szybkoæ sedymentacji lekkich cz¹stek o
masie w³aciwej równej r = 103 kg/m3 rozproszonych w powietrzu nieruchomym

Zastosowany do badañ uproszczony
fantom górnej po³owy czêci cia³a wykonano z blachy aluminiowej. Fantom uziemiono w celu skupienia linii pola i trajektorii jonów lekkich generowanych przez
jonizator na powierzchni fantomu, zwiêkszaj¹c skutecznoæ str¹cania py³u. Wlot
rurki zasysaj¹cej powietrze do licznika
umieszczono w otworze symuluj¹cym
usta fantomu. Parametry aspiracyjne licznika ustawiono tak, ¿eby zasysanie powietrza imitowa³o fazê wdechu cz³owieka. Wdechy o objêtoci ok. 1,4 litra
trwaj¹ce ok. 3 s powtarzano 12 razy na
minutê. Jonizator umieszczano przed twarz¹ fantomu w odleg³ociach 25 cm i
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1 cm. Odleg³oæ 1 cm potraktowano
jako ekstremalny przypadek, w którym
stê¿enie jonów i natê¿enie pola osi¹ga³y maksymaln¹ mo¿liw¹ wartoæ. Nie
jest to oczywicie przypadek praktykowany. Zastosowano podrêczny, sieciowy
jonizator komercyjny dwuelektrodowy, o

Rys. 3. Zale¿noæ stê¿enia jonów przy twarzy fantomu w funkcji odleg³oci fantomu od jonizatora
koronowego powszechnego u¿ytku

Rys. 4. Zale¿noæ natê¿enia pola elektrostatycznego przy powierzchni twarzy fantomu, generowanego przez jonizator podrêczny, od odleg³oci fantomu od jonizatora

napiêciu zasilania elektrod ok. 6 kV. Zale¿noæ natê¿enia pola elektrycznego i stê¿enia jonów zmierzone przy twarzy fantomu od odleg³oci fantom  jonizator,
pokazano na rys. 3 i 4.
Metodê prysznicu jonowego zastosowano do pomieszczenia o powierzchni
3,5 m x 4,6 m i wysokoci 3,1 m (pojemnoæ ok. 50 m3). Pod³oga pomieszczenia
pokryta by³a terakot¹. Próbki powietrza
pobierano w rodku pomieszczenia, na
wysokoci 1,0 m nad pod³og¹, co 5 minut. Siedemdziesi¹t elektrod ulotowych,
wykonanych z drutu o rednicy 0,1 mm
równomiernie rozwieszono na drucie miedzianym o gruboci 1 mm i d³ugoci 13 m,
rozpiêtym poziomo pod sufitem na wysokoci 2 m, w sposób pokazany na
rys. 5. Elektrody zasilano napiêciem sta³ym 15 kV. Ca³kowity pr¹d jonowy wynosi³ ok. 5-8 µA, a natê¿enie pola elektrycznego i koncentracjê jonów mierzono przy pod³odze, w rodku pomieszczenia, wynosi³y odpowiednio 1,2-1,8 kV/m
i 5-12×103 ions/cm3. Natê¿enie pola zmierzono przeskalowanym miernikiem po-

wierzchniowego potencja³u elektrostatycznego, typu Static Monitor JCI 140CF
(Wielka Brytania), a koncentracjê jonów
lekkich aspiracyjnym licznikiem ca³kuj¹cym typu MGK 01 (RFN).

Wyniki pomiarów
Zale¿noæ stê¿enia cz¹stek py³u od
czasu pracy jonizatorów pokazano na rys.
6 i 7.
Na rys. 6 pokazano efekt prysznicu
jonowego, czyli jonizacji w ca³ej objêtoci pomieszczenia zamkniêtego i nie
wentylowanego. Jonizacjê w³¹czono w
chwili czasu t = 0,0 godz. Po 19 godzinach do pokoju wesz³a jedna osoba i wy³¹czy³a jonizator. Wejcie tej osoby
(otwarcie drzwi) spowodowa³o wyrany,
widoczny na rys. 6 ponowny wzrost stê¿enia py³u. Wyniki pomiarów z jonizatorem podrêcznym umieszczonym w odleg³oci 25 cm od fantomu nie zosta³y tu
pokazane, gdy¿ nie spowodowa³ on zauwa¿alnych zmian w stê¿eniu cz¹stek
py³u, natomiast wyniki dla odleg³oci

Rys. 6. Zmiany stê¿enia
cz¹stek py³u w czasie jonizacji rozleg³ej (prysznic jonowy) w pomieszczeniu jak na rys. 5. Warunki pomiaru: wilgotnoæ
powietrza RH = 37,0 
34,7%, temperatura powietrza t = 23,2  24,2oC

Rys. 7. Wp³yw jonizacji
lokalnej (jonizator podrêczny w odleg³oci 1 cm
od twarzy fantomu) na
stê¿enia cz¹stek py³u.
Warunki pomiaru: wilgotnoæ powietrza RH =
35,8%  36,0%, temperatura powietrza t = 23,7
 24,5oC
Rys. 5. Rozmieszczenie elektrod ulotowych i stanowiska pomiarowego w pomieszczeniu do badania jonizacji rozleg³ej
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1 cm zamieszczono na rys. 7. Jonizator
by³ kolejno w³¹czany i wy³¹czany (w³¹czany po 40 i 185 min, wy³¹czany po
120 i 235 min).
***
Skuteczne oczyszczanie powietrza
osi¹gniêto tylko w przypadku rozleg³ej
jonizacji objêtociowej w ca³ym pomieszczeniu. Po jednej godzinie pracy jonizatora stê¿enie mala³o ok. 30-krotnie dla
cz¹stek o rozmiarach z zakresu 0,3-0,4 µm
i ok. 20-krotnie dla cz¹stek o rozmiarach
0,4-2,5 µm. By³o to równowa¿ne odpowiednio 3,5 i 3 wymianom powietrza w
pomieszczeniu dla przypadku wprowadzania powietrza idealnie czystego. Stê¿enie cz¹stek wiêkszych od 2,5 µm by³o
zbyt ma³e do obserwacji zmian. Uzyskano zatem skutecznoæ istotnie wiêksz¹ ni¿
obserwowali Olander [1] i Martinac [2],
stosuj¹cy tylko jonizacjê lokaln¹. Otwieranie drzwi pomieszczenia powodowa³o
jednak gwa³towny wzrost stê¿enia cz¹stek
py³u. Szybkoæ wzrastania stê¿enia cz¹stek po wy³¹czeniu jonizatora jest z³o¿on¹ funkcj¹ szybkoci wymiany powietrza
w pomieszczeniu i zanieczyszczenia powietrza nap³ywaj¹cego, jak te¿ szybkoci ponownego wprowadzania do atmosfery cz¹stek uprzednio str¹conych i nie
jest mo¿liwe jej liczbowe oszacowanie.
Negatywnym aspektem tej metody
oczyszczania powietrza by³ stosunkowo
du¿y poziom natê¿enia pola elektrycznego, powoduj¹cy dokuczliwe ra¿enia osoby znajduj¹cej siê w pomieszczeniu i próbuj¹cej dotykaæ przedmiotów przewodz¹cych. W przypadku jonizacji lokalnej (jonizator przed fantomem) potencjalna skutecznoæ powinna byæ znacznie wiêksza,
gdy¿ natê¿enie pola w przestrzeni jonizator  fantom przekracza³o 10 kV/m, a koncentracja jonów przekracza³a 5×106 jonów/cm3. Jednak w rzeczywistoci okaza³o siê, ¿e zmiany stê¿enia py³u by³y
znacznie mniejsze ni¿ przy jonizacji rozleg³ej. Maksymalne zmiany stê¿enia przy
w³¹czaniu i wy³¹czaniu jonizatora nie
przekracza³y 30% dla zakresu 0,4-0,5 µm
i 15% dla pozosta³ych zakresów wielkoci. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ tak ma³ej
skutecznoci by³ ruch powietrza wymuszony przez oddychaj¹cy fantom.
Reasumuj¹c, oczyszczanie powietrza
z wzglêdnie du¿ych cz¹stek z zakresu

0,3-25 µm metod¹ jonizacji koronowej
mo¿e byæ skuteczne jedynie wtedy, gdy
ca³e pomieszczenie jest wype³nione strumieniem aerojonów lekkich i polem elektrostatycznym, tworz¹cymi swoisty
prysznic jonowy. W pomieszczeniu o
ma³ej szybkoci wymiany powietrza (poni¿ej 0,5 wymiany/godz.) mo¿liwe jest
zmniejszenie zapylenia od 10 do 100 razy
w ci¹gu jednej godziny. Natomiast podrêczne jonizatory ogólnie dostêpne w
sprzeda¿y obejmuj¹ strumieniem pola i
jonów zbyt ma³¹ przestrzeñ i w zwi¹zku
z tym s¹ praktycznie ca³kowicie nieskuteczne w realnych zastosowaniach, w stosunku do cz¹stek z zakresu 0,3-25 µm.
Negatywnym aspektem takiego stosowania jonizatorów jest fakt, ¿e jonizatory
³aduj¹ znajduj¹cy siê w pomieszczeniu
aerozol respirabilny, co mo¿e powodowaæ
bardzo niekorzystny efekt zwiêkszenia
jego retencji w pêcherzykach p³ucnych,
zw³aszcza je¿eli powietrze jest silnie zanieczyszczone. Ponadto jonizatory generuj¹ szkodliwe gazy, takie jak ozon i tlenki azotu. Zwa¿ywszy, ¿e biologiczna aktywnoæ samych jonów lekkich generowanych przez jonizatory koronowe, w
tym tak¿e korzystne efekty zdrowotne
nienaturalnie zwiêkszonego stê¿enia jonów ujemnych s¹ obecnie poddawane w
w¹tpliwoæ [5], mo¿na stwierdziæ, ¿e stosowanie podrêcznych jonizatorów koronowych jest raczej niekorzystne. Równie¿

stosowanie prysznicu jonowego wi¹¿e
siê z generacj¹ wymienionych gazów, ponadto w warunkach ma³ej wilgotnoci
powietrza (poni¿ej 40%) powoduje elektryzowanie siê powierzchni z tworzyw
syntetycznych lub odizolowanych przedmiotów przewodz¹cych, co mo¿e byæ
uci¹¿liwe i groziæ uszkodzeniem sprzêtu
elektronicznego (np. komputerów). Metoda ta nadaje siê raczej do zamkniêtych
pomieszczeñ bezobs³ugowych. Nale¿y
te¿ braæ pod uwagê efekt osiadania str¹canego py³u na wszystkich powierzchniach, do których dochodz¹ linie si³ pola
elektrostatycznego.
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ATENA 2000

W dniach 7-10 listopada br. w Politechnice Warszawskiej odby³y siê ju¿
po raz siódmy organizowane Targi
Ksi¹¿ki Akademickiej  ATENA 2000.
Jest to najwiêkszy przegl¹d literatury
naukowej i technicznej dla rodowisk
akademickich.
Patronat nad targami objêli: Minister Edukacji Narodowej, Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych
oraz Rektorzy Uniwersytetu i Politechniki Warszawskiej. G³ównym organizatorem targów by³y Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne.
Jak co roku, targi by³y doskona³¹
okazj¹, by zapoznaæ siê z najnowsz¹
ofert¹ wszystkich licz¹cych siê w rodowisku akademickim wydawnictw.

To wreszcie szansa, aby poszukiwan¹
pozycjê zakupiæ taniej ni¿ w ksiêgarniach.
Udzia³ w targach wziê³y m.in.: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Wydawnictwo Prawnicze, Pañstwowy Instytut
Wydawniczy, C.H. Beck, Lex, Arkady
i wiele, wiele innych. Ofertê swoich
wydawnictw zaprezentowa³ równie¿
Centralny Instytut Ochrony Pracy.
Oprócz stoisk 79 wystawców ksi¹¿ek z ca³ego kraju, g³ówn¹ atrakcj¹ targów by³y seminaria m.in. na temat czytelni internetowych, jêzyka nauki, praktyki stosowania prawa autorskiego.
Zorganizowany by³ równie¿ konkurs na najlepsz¹ ksi¹¿kê akademick¹.
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