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Unul din probabil putinele efectele pozitive ale pandemiei de Covid 19 
este o crestere a calitatii aerului la nivel global, ceea ce demonstreaza inca o data cat de

puternic este impactul activitatii oamenilor asupra mediului. Faptul ca restrictiile de
deplasare si scaderea semnificativa a activitatii industriale au putut avea aceste efect

benefic asupra aerului pe care il respiram, este o tema care ar trebui sa ne dea serios de
gandit. Am putea avea sansa unui “moment de zero” de la care sa revizuim, macar un pic,

relatia noastra cu natura. Din nefericire, este mult mai probabil sa il ratam decat sa
invatam ceva din istoria asta.

Efectul neasteptat al
pandemiei

Poluarea exterioara este fara indoiala un
subiect vast, asupra caruia nu vrem sa insistam. Cu atat mai mult cu cat o

influenta pozitiva reala nu poate fi adusa decat in urma unui proces sinergic,
la care sa participam impreuna. Iar notiunea de “impreuna” este probabil mai

greu de implementat decat chiar actiunea in sine.

Ne vom ocupa mai pe larg insa despre ceea ce se numeste poluarea aerului din spatiile locuite (indoor air pollution),
considerata a fi in top 5 factori de risc pentru sanatatea oamenilor si care provoaca anual peste 3.8 milioane de
decese, la nivel mondial. Cifra demna de o pandemie, nu-I asa? 
 
Sunt tone de studii care atesta faptul ca, mai ales in aceste vremuri moderne, nivelul de poluare in spatiile inchise este de
cateva ori mai mare decat a aerului din exterior. Se vorbeste despre asta de ani de zile. 
Ati auzit cu siguranta de sindromul “Sick Building” (SBS), nu-I asa? Un sindrom la care participa cativa factori precum
poluantii fizici, chimici si bacteriologici, bioaerosolii, ventilatia, temperatura, umiditatea, ba chiar si iluminatul. 
Primul articol despre SBS a fost scris in 1982, cand pericolul a fost recunoscut si de OMS. 
Si despre potentiala pandemie care ar putea fi provocata de un virus se vorbeste de multa vreme (o declaratie “virala” fiind
cea a lui Bill Gates din 2015). Va suna cunoscut?    
 
Din fericire, de poluarea din spatiile interioare ne putem ocupa fiecare in parte. Depinde numai de cat de bine intelegem
cauzele acest fenomen si mai ales de ce alegem sa facem pentru a ne imbunatati calitatea aerului si in mod implicit a vietii.
Evident ca cel mai bun mod de a controla poluarea este să eliminam sursele de poluanți și să aerisim cat mai bine spatiile
in care locuim sau lucram.
Metoda ventilarii poate fi insa limitata de temperaturile exterioare sau de nivelurile nedorite de contaminanți din aerul
exterior. Mai ales in mediile urbane. 
In aceste conditii, un dispozitiv de “curățare” a aerului poate fi util, putand ajuta la scaderea nivelului de particule, alergeni,
sau chiar poluanți gazoși. 
Si uite-asa intra in scena unul din aliatii nostri in lupta cu poluantii – purificatorul de aer.



Ne ocupam de purificarea aerului de peste 17 ani si suntem la curent 
cu mai toate tehnologiile care au contat in acest domeniu. Reaparitia purificatorului de aer in

cautarile frenetice ale oamenilor din ultimile luni, precum si zgomotul produs de marketing-ul agresiv
al acestui produs, ne obliga sa facem o analiza mai detaliata asupra capacitatilor acestui echipament,

pentru a va oferi informatii corecte despre ce poate si mai ales ce nu poate sa faca un
purificator de aer.

Scopul primordial al unui purificator este sa elimine
cat mai eficient poluanții din aer.

Unele echipamente sunt concepute pentru a fi instalate în sistemul centralizat de ventilatie al unei cladiri, facand
parte din sistemul HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning). Aceste sisteme de purificare fac obiectul unui
domeniu specific, sunt alese in baza unor calcule realizate de specialisti si sunt evident instalate de echipe
specializate. Cum suntem noi 😊

Tema acestui demers editorial este insa  purificatorul de aer portabil, aplicabil in
zona rezidentiala sau in spatii de birouri. Fiind foarte agresiv promovat in aceasta

perioada, sa vedem daca este sau nu este o potentiala arma in lupta
impotriva coronavirusului. 

Inainte de a analiza ce poate face un
purificator de aer in privinta virusurilor, sa vedem mai intai care sunt cei mai

cunoscuti poluanti...



Microparticule solide sau lichide si aerosoli care pot fi de
natura biologica sau nonbiologica si au dimensiuni fizice
care pleaca de la zeci de microni pana la cativa nanometri
(submicronice).
Sunt impartiti in:
Particule grosiere - cu dimensiuni de peste 10 microni:
PM10  - particule cu dimensiuni intre 10 si  2.5 microni;
PM2.5 - particule fine, cu dimensiuni intre 2.5 si 1 microni: 
Particule ultrafine - cu dimensiuni submicronice.
Cei mai cunoscuti poluanti mecanici sunt:
polenul, fragmente de fibre, sporii de mucegai, praful,
fragmente de piele descuamata, diversi alergeni precum
epitelii provenite de la animale domestice, acarieni, fumul
de tigara, bacterii diverse, fumul rezultat din procese de
gatire sau ardere a diversilor combustibili si in final
virusurile, care au dimensiune submicronica (intre 0.03 si
0.01 microni).

Sunt poluanti gazoşi şi în stare de vapori, alaturi de
elementele radioactive. 
De obicei sunt produsi rezultati in urma proceselor chimice
datorate arderilor sau provenite din substantele folosite in
diverse activitati. In aceasta categorie intra dioxidul de sulf
(SO2), oxizii de azot (NOX), monoxidul de carbon (CO),
clorul, acizi volatili precum acidul clorhidric, sulfuric, sau
azotic, formaldehide, ozonul, hidrocarburi si alti compusi
organici volatile (COV-uri), compusi chimici degajati de
parfumuri, detergenti, vopseluri, produse petroliere, etc.
Multe din aparatele electrice utilizate in spatiile inchise
produc ozon, in cantitati mai mari sau mai mici (din
nefericire, si o parte din purificatoarele de aer). Ozonul este
un gaz toxic ce poate provoca afectiuni grave.
Printre poluantii radioactivi, amintim radonul emis de unele
materiale de constructii. 
 

Nisip fin 
90 microni

Par uman
50-70 microni

PM 10
< 10 microni

PM2.5
< 2.5 microni

Poluantii din aer se impart in doua mari categorii:

Poluanti mecanici Poluanti chimici

Sa retinem ca ambele categorii de poluanti pot produce mirosuri neplacute
care deasemenea afecteaza calitatea aerului..:



Pandemia de coronavirus a readus purificatorul de aer in topul cautarilor de solutii impotriva raspandirii virusului,
deschizand o fereastra de oportunitate de care a putut profita orice comerciant capabil sa promita ca "ofera pietei cel mai
bun produs", de cele mai multe ori fara un suport stiintific minim .
Abordarea de tip "crede-ma pe cuvant", a putut aduce cu sine specificatii tehnice nebanuite  purificatorului de aer.
Astfel, in perioada aceasta am putut afla ca unele purificatoare de aer cresc imunitatea, actionand la nivel molecular, altele ca
sunt bazate pe tehnologii spatiale... Oricat de hilare ar parea aceste carlige de marketing, pare ca ele functioneaza cata
vreme vanzarile de astfel de gadget-uri a explodat. De departe, cel mai mult ne-a placut  expresia  "mic dar puternic"  :)
Oricat de atractive pot parea preturile acestor produse, la o analiza un pic mai atenta, oricine poate intelege ca in realitate,
sunt extrem de scumpe daca ele nu fac mai nimic. 
Fara un minim de certificare a capacitatilor declarate de vanzatori sau producatori, adica fara macar un test de
laborator independent care sa ateste ca fac ceea ce spun, aceste produse raman sub rezerva lui "crede-ma pe cuvant".

La o vedere simplista, un purificator de aer este o
cutie dotata cu un ventilator si un mediu filtrant,
unde sunt retinute microparticulele din aer, printr-
un proces de filtrare mecanica. 
In functie de complexitatea lui, acesta poate avea
diferite tipuri de filtre, de la grosiere la filtre
electrostatice sau HEPA, completate de tehnologii
suplimentare ca lampi UV, TiO2, generator de ozon,
ionizator, filtru cu carbune activ, etc.
Purificatoarele de aer ar trebui sa fie capabile sa
realizeze o filtrare mecanica eficienta, adica sa retina
cu succes poluantii mecanici cu dimensiuni mai mici
decat PM10. 
Pentru ca cele mai mari de 10 micrometri (microni)
pot fi filtrate de nasul dumneavoastra sau ar avea o
viteza de sedimentare atat de mare incat ar fi mai
eficient sa le indepartati de pe suprafete folosind un
simplu aspirator sau o carpa de praf.  

Particulele fine si foarte fine insa, pot ramane in aer mult timp. In aerul exterior pot pluti saptamani intregi si sunt in
mare parte indepartate prin precipitatii. Acestea reprezintă o problema serioasa, pentru ca pot penetra sistemul
respirator, blocand alveolele pulmonare sau pot fi chiar absorbite în sânge, de la 2,5 micrometri (PM2.5) in jos. Doar
pentru comparatie, un fir de par are diametrul intre 50 si 100 de micrometri.

Ati fi probabil surprinsi sa aflati cate din “purificatoarele de
aer” vandute in mediu online sau mai rau, in retele retail, nu
se califica in aceasta competitie. Pretul lor este uneori atat
de "atractiv" incat nu ar justifica nici macar transportul lor
din tara producatoare in magazinul nostru. Nu numai ca
sunt simple consumatoare de energie electrica, dar pot fi,
fara sa ne dam seama, adevarate surse de poluare. Pot
elibera in aer fibre din propriile “filtre”, produc curenti de aer
care duc la propagarea poluantilor, sau pot chiar produce
mici cantitati de ozon, care, vom vedea, este un gaz toxic
identificat chiar ca un poluant in sine si care nu are ce sa
caute in aerul pe care il respiram.
 

Avem suficienta experienta ca sa putem declara ca un echipament care nu este capabil sa retina eficient particule cu
dimensiuni sub 10 micrometri (PM10), nu merita sa fie numit purificator de aer. Vom vedea ca aceasta dimensiune a
particulelor poate fi capturata de un filtru electrostatic sau de un filtru HEPA. Cum probabilitatea de a regasi un HEPA in
purificatoarele de aer cele mai uzuale este mai mare decat a filtrelor electrostatice (care sunt mai scumpe), putem considera
ca prezenta unui HEPA intr-un purificator de aer reprezinta un standard minim.  Sa vedem insa ce este filtrul HEPA
si care sunt limitele lui.



Filtrele care se califica in acest standard trebuie sa isi dovedeasca
capacitatea de a filtra particule cu o dimensiune de 0.3 microni cu
o eficienta de minim 99.5% dupa standardele europene si 99.97%
dupa cele americane. Cel mai cunoscut filtru din aceasta clasa de
filtrare este H13. 
Constructia unui astfel de filtru este foarte complexa, fiind de obicei
realizat dintr-o retea foarte densa de fibre de sticla. Fiind un filtru
foarte dens, rezistenta pe care o opune trecerii aerului prin el este
foarte mare si creste odata cu incarcarea lui cu microparticule. Acest
fenomen se numeste cadere de presiune, care in cazul unui H13 curat
este de aproximativ 300 Pa si poate ajunge la 500-600 de Pa cand se
colmateaza si necesita inlocuire.Caderea de presiune pe un filtru din
clasa HEPA este deasemenea o conditie de clasificare.

Ca o consecinta a acestei caracteristici, ventilatorul echipamentului devine deasemenea un element important, pentru ca el
va trebui sa aiba putere mai mare ca sa poata livra debitul de aer declarat in conditiile impuse de caderea de presiune de pe
filtru. Si, pe cat posibil, sa fie cat mai silentios si economic. Un ventilator adecvat unui sistem de filtrare cu un filtru HEPA nu
poate avea un cost neglijabil si va avea un impact semnificativ in costul final al echipamentului.
 
 

Am considerat important sa mentionam acest lucru, desi unui necunoscator ii va fi foarte greu sa identifice un HEPA
contrafacut. Una din variantele simple care va pot sugera daca aveti de a face cu un HEPA authentic sau nu este sa verificati
daca producatorul mentioneaza ca filtrul lui poate fi spalat.
Un HEPA de calitate este un filtru consumabil, cu o durata de viata de aproximativ 3000 de ore de functionare.
Nu se spala ci se inlocuieste. In realitate, exista si filtre HEPA “washable” dar pretul acestora este ata de mare, incat este
foarte putin probabil ca intr-un echipament obisnuit sa gasiti un astfel de filtru. Datorita costului ridicat a unui HEPA, inaintea
lui vor exista intotdeauna filtre grosiere (prefiltre), care au scopul de a retine particule de dimensiuni mari, pentru ca acestea
sa nu incarce inutil filtrul principal. Prefiltrele se pot spala si pentru a prelungi cat mai mult viata filtrului HEPA, este bine sa o
faceti cat mai des.

Filtrul HEPA, deasemenea, nu este deloc un filtru ieftin. Din acest motiv, au aparut nenumarate replici aproximativ identic
construite, insa realizate de cele mai multe ori din fibre celulozice amestecate cu azbest, care sunt promovate ca avand
aceeasi eficienta de filtrare cu a unui HEPA autentic. Marketate ca “True HEPA”, "HEPA-type", “HEPA Like”, "HEPA Style" sunt de
obicei departe eficienta de filtrare a unui HEPA autentic.

Materialul care a stat la baza dezvoltarii acestui mediu filtrant a fost o
bucata de hartie speciala descoperita intr-o masca de gaze a unui soldat
german cazut prizonier in timpul celui de-al doilea razboi Mondial. 
Britanicii au copiat “tehnologia germana” si si-au confectionat propriile
masti. Mai tarziu, un americanii a preluat proiectul si au reusit sa puna la
punct constructia unui purificator de aer dotat cu un filtru pe care l-au
denumit “filtru absolut” care avea ca scop sa elimine contaminantii
radioactivi din aer, remarcand ca particulele cu dimensiunile de 0.3
microni sunt cel mai greu de capturat. Incepand cu anii ’50, filtrul a
inceput sa fie comercializat si in afara domeniului militar, HEPA devenind
marca inregistrata si un etalon in ceea ce priveste eficienta filtrarii.

...Un pic de istorie a filtrului HEPA

HEPA

HEPA este o abreviere care vine de la o clasa de eficienta
al filtrelor de aer- High Efficiency Particulate Air
sau High Efficiency Particle Arrest.



Praful … DA
Praful grosier si fin, pana la dimensiuni de 2.5
microni (PM10 …pana la PM2.5) sunt deasemenea
retinute fara probleme de un HEPA.  Un da hotarat
pentru un HEPA autentic.

Polenul … DA
Fiind vorba de o particula solida, cu dimensiuni destul
de mari (aproximativ 10 microni), HEPA va avea o
eficienta foarte buna in retentia acestui allergen.
Raspunsul pentru polen este fara indoiala, DA.

Bacterii, spori de mucegai …
categoric DA
Acesti poluanti biologici au dimensiuni mari,
majoritatea peste 10 microni si pot fi retinute fara
probleme de un filtru HEPA.

Si acum, sa vedem care este eficienta filtrului HEPA in fata
acestor poluanti...

Fumul de tigara … DA pentru “ceata” si NU pentru miros
Fumul de tigara este un element compus din particule foarte fine ce provin din arderea tutunului, gaze de ardere si
COV-uri care genereaza miroul specific. Un filtru HEPA va fi capabil fara probleme sa retina microparticulele din fumul
de tigara, inlaturand astfel senzatia de ceata, insa nu va fi capabil sa inlature mirosul provocat de fumat.

Acarienii si diversi 
alergeni ...DA si NU
Acarienii, de pilda, se dezvolta in mediile unde gasesc hrana, de obicei in saltele, canapele, etc Chiar daca au
dimensiuni relativ mari si ar putea fi retinute de un filtru HEPA, un purificator de aer nu va putea “extrage” acarienii
din saltele nu? 😊. Daca plutesc insa in aer, vor putea fi retinuti in filtru. Un aspirator isi va face datoria mai bine in
ceea ce priveste acarienii. Acelasi lucru este valabil si pentru parul de animale, care are dimensiuni prea mari pentru
a pluti in aer si a ajunge in filtrul nostru.

Smog-ul … 
DA si NU
Smog-ul este un poluant specific aglomerarilor
urbane, fiind un amestec complex de poluanti
precum fumul, dioxidul de sulf, ozonul si mai multi
compusi organici volatili.  HEPA se comporta foarte
bine cand are de-a face cu particule solide insa in
cazul poluantilor gazosi, dimensiunile acestor
molecule sunt mult sub capacitatea acestuia de
filtrare. Cu toate aceste, prezenta umiditatii in aer
face ca o buna parte a particulelor  componente ale
smogului sa fie de cele mai multe inglobate in cee
ace se numesc aerosoli. Acestia au dimensiuni care
permit retentia in filtrul HEPA.
Totusi, o umiditate crescuta a aerului filtrat de un
HEPA este un fenomen nedorit. Pe langa faptul ca
influenteaza eficienta de filtrare, poate duce chiar la
dezvoltarea ulterioara microorganismelor retinute in
filtru.

Compusi organici volatili, gaze
si compusi chimici care produc
mirosuri neplacute. Mirosuri
provenite de la animale
domestice. … categoric NU.

Asa cum spuneam mai sus, HEPA va retine cu mare
eficienta particule solide din aer. In fata poluantilor
gazosi, eficienta lui tinde spre zero. Asadar, raspunsul
pentru poluanti gazosi este categoric NU.
Vom vedea mai tarziu ca pentru poluantii gazosi si
mirosuri neplacute, exista solutii specifice, de
multe ori integrate in purificatoarele de aer mai
avansate (UV, filtre oxidare gaze, carbune activ, etc).



Raspunsul la intrebare este, din pacate, NU.
Un filtru HEPA nu poate retine virusurile. Deci nici pe SARS Cov2.
 
Din nefericire, virusurile .. si asta este valabil si in cazul coronavirusului, au dimensiuni atat de mici (in jurul valorii de 0.03
microni) incat nu pot fi retinute nici macar de un filtru atat de capabil cum este HEPA. 
Virusurile sunt de aproximativ 10 ori mai mici decat dimensiunea particulelor pe care le poate filtra cel mai uzual HEPA.
 
Exista voci care sustin contrariul si care pleaca de la premisa ca virusurile, chiar daca sunt intradevar particule prea mici
pentru a fi retinute de un filtru HEPA, acestia nu ar circula in aer ca particule izolate ci agregate in stropi de saliva sau
mucus. Acest "comportament" similar aerosolilor, ar permite atingerea unor dimensiuni mai mari si in consecinta ar
putea fi retinute prin filtrare de un HEPA. Aceasta ipoteza insa, nu este sustinuta de nicio dovada stiintifica.
Si oricat de mult ne-ar placea sa acreditam aceasta ipoteza, retentia ar putea fi cel mai probabil partiala, deoarece
virusurile vor ramane in filtru pana in momentul in care stropii de saliva se vor evapora. Dupa care, virusul va avea cale
libera sa se desprinda de filtru si sa fie imprastiat inapoi in incapere.
In final, chiar daca HEPA ar putea retine o parte din virusurile aeropurtate, nu putem spune ca ne poate oferi protectie
in fata unei potentiale infectii, care poate fi provocata chiar si de contactul cu un singur virion. 
Verdictul final in privinta capacitatii unui filtru HEPA de retentie a virusurilor ramane din pacate, NEGATIV.

Acesta este adevarul dureros, chiar daca foarte multi ofertanti
de purificatoare de aer sunt capabili sa va promita protectie
absoluta in fata virusurilor. Cererea de purificatoare de aer a
explodat in aceasta perioada si in goana de a profita de
aceasta fereastra de oportunitate s-au inscris multi furnizori
care nu au nicio legatura cu domeniul. Alegerea unui produs
de calitate tine doar de cat de bine va informati inainte de
achizitie. 
Poluarea aerului in spatiile inchise este o problema reala, iar
un purificator de aer de calitate ramane o arma importanta
pentru a diminua drastic efectele ei asupra sanatatii noastre.  
 

In materialele urmatoare vom analiza in detaliu si alte tehnologii care sunt corelate cu purificarea aerului si mai nou cu
eliminarea virusurilor: filtrarea electrostatica, ozonul, lampile cu ultraviolete, ionizatorul de aer, etc. 
Vom vedea impreuna care sunt efectele si mai ales...limitele acestora. Stati aproape....

Si uite asa ajungem la  subiectul “fierbinte” ...
Poate avea efect un purificator de aer dotat cu filtru HEPA  in retentia virusului  si in

mod particular asupra “vedetei” pandemiei noastre, SARS Cov 2?

Alegeti purificatoare de aer echipate cu filtru HEPA. Acesta
este un standard minim, mai ales pentru un produs de
uz casnic. Desi  nu este un filtru perfect si nu poate
retine virusul, este capabil sa garanteze o retentie
eficienta a microparticulelor de dimensiuni mici si foarte
mici, care ne pot afecta serios sanatatea.

Alegeti echipamente care vin insotite de certificari ale
performantelor lor! Si cand spunem certificari, ne
referim la teste de laborator care sa le ateste
capacitatea. Un purificator de aer serios va veni
intotdeauna cu astfel de dovezi. Restul... sunt doar
vorbe.

Contati pe HEPA! Dovezi si nu vorbe!

In loc de epilog ...


