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Streszczenie
W artykule przedstawiono badania prototypowych roślinnych 
filtrów aktywnych biologicznie FAB. Celem stosowania fil-
trów FAB jest z jednaj strony poprawa subiektywnych od-
czuć pracowników poprzez kontakt z przyrodą (idea biofilii), 
a z drugiej strony zapewnienie zauważalnego efektu oczysz-
czania powietrza w pomieszczeniu. Niniejszy artykuł koncen-
truje się na problemach związanych z określaniem charakte-
rystyk przepływowych takich filtrów.
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Abstract
The article presents research on prototype biologically active 
plant filters FAB. The purpose of FAB filters is, on the one 
hand, to improve the subjective feelings of employees through 
contact with nature (concept of biophilia), and on the other 
hand to provide a noticeable effect of air purification in the 
room. This article focuses on problems related to the determi-
nation of flow characteristics of such filters.
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1. Wstęp

Nie trzeba być miłośnikiem roślin, aby czerpać przy-
jemność z patrzenia na nie. Rośliny uprawiane na para-
pecie okiennym, w donicy, czy w niewielkiej szklarni są 
częścią małej przyrody, współtworzą środowisko natural-
ne wewnątrz budynku. Codzienne obcowanie z żywymi 
zielonymi ścianami, tworzonymi wewnątrz pomieszczeń, 
pozwala na chwilę wytchnienia, uspokojenia, odprężenia 
zmęczonych oczu. Nie ma lepszej terapii niż patrzenie na 
piękną zieloną roślinność, która umiejętnie wkomponowa-
na w przestrzeń biurową może również stanowić o jego 
atrakcyjności. Jest to jeden z przejawów teorii biofilii spo-
pularyzowanej w latach 80. XX w przez amerykańskiego 
biologa Edward O. Wilsona [14]. Na jej podstawie ukształ-
tował się nowy kierunek w projektowaniu wnętrz (ang. 
biophilic design).

Roślinność w miejscu pracy, nie tylko kreuje miłą at-
mosferę, ale także poprawia jakość powietrza wewnętrz-
nego. W badaniach prowadzonych na zlecenie NASA 
(National Aeronautics and Space Administration, USA) 
wykazano, że powszechnie używane ozdobne rośliny po-
kojowe usuwają z powietrza formaldehyd, benzen oraz 
thichloroetylen [1], [6], [15]. 

W późniejszych badaniach w warunkach laboratoryj-
nych potwierdzono zdolność roślin do usuwania ponad 
100 związków chemicznych z powietrza [2] (głównie lot-
nych związków organicznych ‒ LZO (ang. VOC – volatile 
organic compounds). Dodatkowo zachodzący w roślinach 
proces fotosyntezy przyczynia się do redukcji stężenia 
dwutlenku węgla i uwalniania tlenu bezpośrednio przy 
miejscach pracy ludzi. Należy jednak pamiętać, że zapo-
trzebowanie człowieka na ilość tlenu niezbędną do życia 
jest równe jego produkcji aż z 0,64 kg biomasy roślinnej, 
co odpowiada łącznej powierzchni liści na dosyć wyso-
kim poziomie ok. 2770 dm2 (27,7 m2) [13]. Jednak przy-
kłady współcześnie realizowanych projektów przestrzeni 
biurowych z roślinami pokazują, że stopień wypełnienia 
pomieszczeń roślinami może być stosunkowo duży. Na-
wet jeżeli jest ich mniej niż wynika to z przytoczonych 
powyżej wartości, to i tak mogą mieć one znaczący udział 
w poprawie jakości powietrza.

Zdolność roślin do oczyszczania powietrza uzależ-
niona jest od wielu czynników, w tym od: gatunku ro-
śliny, jej wielkości, podłoża, oświetlenia, temperatury, 
stężenia zanieczyszczeń. Jednakże nawet przy najbar-
dziej sprzyjających warunkach zdolność pojedynczych 
roślin doniczkowych do kontrolowania jakości powie-
trza w pomieszczeniach jest niewielka w porównaniu do 
typowej wentylacji. Istnieją jednak rozwiązania, których 
umiejętne zastosowanie pozwala zamienić rośliny do-
niczkowe w efektywny biofiltr powietrza wewnętrznego.  
Należą do nich:

● stosowanie zestawów doniczkowych z podłożem 
o zwiększonej zdolności sorpcyjnej,
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● stosowanie wymuszonego przepływu powietrza przez 
bryłę korzeniową połączone z dodatkową filtracją powie-
trza na filtrze węglowym,

● wertykalne panele ścienne z roślinami pozwalające 
na wprowadzenie dużej liczby roślin na niewielkiej po-
wierzchni pomieszczenia.

2. Rośliny w biurze – efekty wymierne

W przeciwieństwie do eksperymentów przeprowadza-
nych w komorach badawczych, eksperymenty nad wpły-
wem roślin na jakość powietrza w pomieszczeniach rze-
czywistych są dość ubogie.

Pierwsze duże badanie mające na celu przetestowanie 
obiecujących wyników z prób laboratoryjnych, w wa-
runkach rzeczywistych przeprowadziła organizacja  
Associated Landscape Contractors of America (ALCA) 
we współpracy z Healthy Buildings International [4]. 
Przez kilka miesięcy, na dwóch bardzo podobnych pię-
trach budynku biurowego w Arlington, VA, USA pobiera-
no próbki powietrza w celu określenia stężeń kilku lotnych 
związków organicznych. Strumień powietrza zewnętrz-
nego był utrzymywany na poziomie zapewniającym co 
najmniej 10 l/s dla każdego pracownika. Dość intensyw-
na wentylacja i niewielkie zagęszczenie roślin – zgodnie 
z zaleceniem ALCA jedna roślina powinna przypadać na 
9,29 m2 (100 stóp2) – spowodowało, że w badaniu nie za-
obserwowano wpływu roślin za stężenia analizowanych 
zanieczyszczeń.

Badanie przeprowadzone przez Wooda i współpracow-
ników zostało przeprowadzone w 18 wentylowanych 
naturalnie i 18 klimatyzowanych biurach o kubaturze  
30-50 m3. Próbki pobierano co tydzień przez 9 tygo-
dni. Niestety pojedyncze pomiary trwały jedynie przez 
ok. 5 min. W pierwszym eksperymencie w biurach umiesz-
czano zero, trzy lub sześć roślin Dracaena deremensis 
‚Janet Craig’. Zaobserwowano, że w biurach z trzema lub 
sześcioma roślinami, w porównaniu z biurami bez roślin, 
całkowite stężenia LZO spadły o 50% w porównaniu do 
początkowego stężenia 700 μg/m3 [16], Zaobserwowano 
dodatkowo, że przy niskich stężeniach LZO (<  100 ppb) 
proces oczyszczania powietrza ustawał.

Dingle i wsp. zorganizował w Australii badanie nad re-
dukcją formaldehydu w 3 rzeczywistych pomieszczeniach 
o kubaturze ok. 20 m3. Co 2 dni w pomieszczeniach umiesz-
czano dodatkowe 5 roślin (Chlorophytum comosum, Ficus 

sp. Aspidistra elator, Diffenbachia amoena, Epipremum 
aureum). Nie było znaczącej redukcji stężenia formalde-
hydu gdy w pomieszczeniu umieszczano 5-10-15 roślin. 
Redukcję o 11% stężenia formaldehydu, z początkowego 
stężenia 856 ppb, zaobserwowano dopiero gdy umieszczo-
no w pomieszczeniu 20 roślin różnych gatunków [3]. 

Badania w 12 budynkach biurowych w Seulu (Korea 
Południowa) przeprowadził Kim z zespołem [5]. Do bada-
nia wybrano 6 budynków nowych i 6, które miały ponad 
10 lat. Następnie wybrano dwa biura o powierzchni ponad 
100 m2 (jedno w budynku nowym jedno w starym). W ba-
daniach używano następujących gatunków roślin: Ho-
wea forsterana, Rhapis excels, Ficus elastic co. robusta, 
Dracena fragrans, Diffenbachia camilla, Ficus elastic. 
W budynkach nowych używano łącznie 22 roślin, a w sta-
rych 25 okazów. Badano stężenia formaldehydu, benze-
nu, toluenu, etylbenzenu i ksylenu. Testy umożliwiały do 
pewnego stopnia określenie jaki efekt uzyskano na skutek 
wentylacji pomieszczeń, jaki na skutek zastosowania ro-
ślin, a jaki był wynikiem działania kombinacji tych tech-
nik. Autorzy podają, że statystycznie znamienne wyniki 
uzyskano głównie przy jednoczesnym stosowaniu wenty-
lacji i roślin. W takim przypadku w nowych budynkach 
stężenia formaldehydu i toluenu w biurach zmniejszyły 
się odpowiednio z 80,8 μg/m3 do 66,4 μg/m3 i od 275 μg/
m3 do 106 μg/m3. Łączenie wentylacji i roślin skutkowa-
ło również redukcją stężenia benzenu z 7,20 μg/m3 do 
1,96 μg/m3 w starych biurach. W starych budynkach samo 
wprowadzenie roślin spowodowało redukcję formaldehy-
du z 23,2 μg/m3 do 16,5 μg/m3 w okresie braku wentylacji 
i od 28,8 μg/m3 do 18,6 μg/m3w okresie wentylacji. Nie 
było żadnych zmian w stężeniach etylobenzenu i ksylenu 
w wyniku wprowadzenia roślin, niezależnie od wentylacji 
i wieku budynku. 

W badaniu Oyabu i współpracowników przeanalizo-
wano całkowite stężenie LZO w przestrzeni o objętości 
100,5 m3, służącej do odpoczynku w budynku komercyj-
nym. W pomieszczeniu umieszczono dziewięć różnych 
gatunków roślin. Badano całkowite stężenia LZO przed 
i po wprowadzenie roślin, stosując nieselektywne czujniki 
oparte na zasadzie Taguchi. Wprowadzenie roślin skutko-
wało zmniejszeniem całkowitego stężenia LZO o 74% [8].

Podsumowując, należy stwierdzić, że badacze rzadko 
podają kluczowe informacje niezbędne do prawidłowej 
interpretacji uzyskanych wyników. Brak jest informacji na 
temat intensywności emisji LZO z materiałów budowla-
nych, generowania LZO przez użytkowników, emisji LZO 
podczas sprzątania, stężeń LZO w otoczeniu budynku, 
a przede wszystkim brak jest prawidłowego opisu syste-
mu wentylacji. Przy niewielkiej liczbie roślin skuteczna 
wentylacja zapewnia wymianę powietrza, która jest w sta-
nie usuwać zanieczyszczania z pomieszczenia w ilościach 
przekraczających zdolność roślin o rząd lub nawet kilka 
rzędów wielkości.

3. Współpraca pomieszczeniowego filtra aktywnego 
biologicznie z układem wentylacji

W celu lepszego zrozumienia współpracy roślin z syste-
mem wentylacji warto przeanalizować prosty model bilan-
su zanieczyszczeń w pomieszczeniu.

Na zmianę chwilowej wartości stężenia zanieczysz-
czeń w pomieszczeniu wpływają: wydajność wentylacji 
ogólnej, wydajność i skuteczność filtra FAB, emisja za-
nieczyszczeń w pomieszczeniu oraz ich stężenie w po-
wietrzu nawiewanym. Pokazuje to odpowiednie równanie 

Rys. 1. Strefa wypoczynku z roślinami doniczkowymi w nowocze-
snych budynku biurowym (fot. Adam Grzesik)
Fig. 1. Resting area arranged with potted plants in modernoffice 
building in Gdańsk (fot. Adam Grzesik)
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bilansowe, sporządzone przy założeniu pełnego wymie-
szania powietrza w pomieszczeniu i stężenia zanieczysz-
czeń w powietrzu usuwanym równego stężeniu w po-
mieszczeniu:

pdcdtdtdtdt ⋅=⋅⋅−⋅⋅⋅−⋅+⋅⋅ KppFABFAB1 VcVcηVEcV

gdzie:
 VK – kubatura pomieszczenia, m3,
 V – wydajność systemu wentylacji ogólnej, m3/s,
 VFAB – wydajność filtra FAB, m3/s,
 ηFAB – skuteczność filtracji filtra FAB,
 E – emisja analizowanej substancji w pomieszczeniu, 

kg/s,
 cP – stężenie analizowanej substancji w powietrzu we-

wnętrznym, kg/m3,
 c1 – stężenie analizowanej w powietrzu nawiewanym, 

kg/m3.

Po uporządkowaniu otrzymuje się:

K

ppFABFAB1

V
cVcηVEcV ⋅−⋅⋅−+⋅⋅

=
dt
dcp

Po wprowadzeniu liczby wymian n = V/VK równanie 
przyjmuje postać:

E
V
1c

V
ηVncn

K
p

K

FABFAB
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 ⋅
+−⋅=

dt
dcp

W uproszczeniu można przyjąć, że źródła analizowa-
nych zanieczyszczeń znajdują się tylko wewnątrz po-
mieszczenia, wtedy:

c1 = 0

Przy takim założeniu otrzymuje się następującą zależ-
ność:

E
V
1c

V
ηVn

K
p

K

FABFAB ⋅=⋅
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++

dt
dcp

W przypadku zastosowania filtra można wprowadzić 
skorygowaną (równoważną) liczbę wymian, uwzględnia-
jącą strumień objętości powietrza wentylacji ogólnej oraz 
strumień dodatkowy, wynikający z działania filtra FAB:

K

FABFAB

V
ηVVn* ⋅+=

Po wprowadzeniu takiej wielkości, równanie można za-
pisać jako:

E
ηVV

1c*T
FABFAB

p ⋅
⋅+

=+⋅
dt
dcp

Uzyskana postać równania różniczkowego opisuje 
właściwości elementu inercyjnego I rzędu. Występują-
ca w równaniu stała czasowa T* jest w tym przypadku 
odwrotnością skorygowanej liczby wymian n*. W przy-
padku braku filtracji w filtrze FAB (VFAB = 0) w równaniu 
wystąpi stała czasowa T będąca odwrotnością klasycznie 
obliczanej liczby wymian n = V/VK.

Z postaci równania wynika, że każda zmiana emisji, ale 
także wydajności lub skuteczności filtra FAB spowoduje 
stopniową zmianę stężenia w pomieszczeniu, od wartości 
początkowej, aż do osiągnięcia nowej wartości ustalonej.

Działanie filtra znajdującego wewnątrz pomieszczenia 
można w praktyce uwzględnić w postaci dodatkowego 
strumienia objętości w bilansie powietrza wentylacyjnego 
w pomieszczeniu wentylowanym.

Widać to także wyraźnie po sporządzeniu bilansu w wa-
runkach ustalonych (cP = const)

ppFABFAB1 cVcηVEcV ⋅=⋅⋅−+⋅

Przy braku dodatkowej biofiltracji, teoretycznie wyma-
gana ilość powietrza jest opisana jako:

1P cc
EV
−

=

Natomiast w przypadku działania filtra FAB (VFAB>0) 
wymagana ilość powietrza wentylacyjnego będzie odpo-
wiednio mniejsza:

FABFAB
1p

P

1P1P

PFABFAB ηV
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c
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E
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−

−
−
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co przy założeniu uproszczającym c1 = 0, daje postać:

FABFAB
P

ηV
c
EV ⋅−=

4. Filtry FAB – problemy konstrukcyjne

4.1. Wydajność urządzeń FAB

Analiza modelu opisanego w poprzednim rozdziale ja-
sno wskazuje na warunki konieczne by wpływ roślin i fil-
trów aktywnych biologicznie był zauważalny. Jeżeli:

● V    VFAB  ∙  ηFAB to wpływ efektu biofiltracji jest znikomy,
● V  ≈  VFAB  ∙  ηFAB to wpływ efektu biofiltracji jest za-

uważalny,
● V    VFAB  ∙  ηFAB to wpływ efektu biofiltracji jest domi-

nujący.
Aby zapewnić zauważalny efekt pracy należy zatem 

bardzo starannie opracować charakterystyki przepływowe 
filtrów FAB już w fazie badania prototypów w warunkach 
laboratoryjnych. 

4.2. Główne elementy składowe

Filtr FAB składa się typowo z trzech głównych modu-
łów, których charakterystyka hydrauliczna i opory prze-
pływu mają bezpośredni wpływ na możliwe do uzyska-
nia wydajności. Filtrowane powietrze przepływa kolejno 

FAB

Pomieszczenie LED (opcja)

V,c1

V,cP

ηFAB

VFAB

E
cP

Rys. 2. Podstawowa konfiguracja systemu filtrów aktywnych biolo-
gicznie w pojedynczym pomieszczeniu
Fig. 2. The basic configuration of the biologically active filter system 
in a single room
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przez strefę roślin oraz ich podłoże, a następnie przez 
wentylator oraz znajdujący się na wylocie filtr węglowy. 
Dodatkowo na drodze przepływu powietrza znajdują się 
pozostałe elementy konstrukcyjne filtra wraz z kratką wy-
lotową. Po analizie charakterystyk przepływowych po-
szczególnych elementów oraz po uwzględnieniu wyników 
pomiarów filtrów FAB, można stwierdzić, że decydujący 
wpływ na uzyskiwane wydajności mają opory podłoża 
kwiatowego oraz filtra węglowego. Jednocześnie parame-
try tych elementów mogą się skrajnie różnić w zależności 
od ich wykonania. 

4.3. Wentylator w urządzeniu FAB

Filtr FAB jest urządzeniem znajdującym się w pomiesz-
czeniu i jego praca ma bezpośredni wpływ na warunki 
jakie będą panowały w otoczeniu filtra. Chodzi tutaj nie 
tylko o uzyskiwane parametry powietrza związane z pro-
cesem filtracji zanieczyszczeń, ale także o parametry aku-
styczne urządzenia, które muszą mieścić się w zakresie 
akceptowalnym przez użytkowników i również wyzna-
czonym przez odpowiednie normy i przepisy. Powodu-
je to pewne problemy w doborze wentylatorów, które to 
z jednej strony muszą zapewnić odpowiednią wydajność 
przy przepływie przez elementy filtra o znacznym oporze, 
a z drugiej nie mogą charakteryzować się wysokim pozio-
mem mocy akustycznej. Poza tym, ze względu na dążenie 

do uzyskania małych rozmiarów całego filtra FAB, sto-
sowane wentylatory nie mogą być zbyt duże. W związku 
z powyższym będą to zwykle jednostki niewielkich roz-
miarów, małej mocy, a tym samym charakteryzujące się 
stosunkowo niskim ciśnieniem i wydajnością.

W badanych urządzeniach FAB wykorzystano wenty-
lator o maksymalnym ciśnieniu całkowitym na poziomie 
140Pa.

5. Badania przepływowe filtrów FAB

5.1. Zakres i metoda prowadzenia badań

Celem prowadzonych badań było określenie wydajności 
nominalnej różnych konstrukcji filtrów aktywnych biolo-
gicznie, a także analiza wpływu poszczególnych elemen-
tów filtra na możliwe do uzyskania strumienie objętości 
filtrowanego powietrza. 

Zakres prowadzonych pomiarów obejmował między 
innymi:

1 2
3

Rys. 3. Główne elementy filtra aktywnego biologicznie FAB: 1-moduł 
kwiatowy, 2-moduł wentylatora, 3-moduł filtracji dodatkowej (filtra 
węglowego)
Fig. 3. The basic elements of the biologically active filter FAB:  
1-plant module, 2-fan module, 3-additional filtration module (carbon 
filter)
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Rys. 4. Charakterystyka wentylatora zastosowanego w prototypo-
wych rozwiązaniachfiltrów FAB
Fig. 4. Characteristics of the fan used in the prototype FAB filter
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pomiarowy
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przetwornik różnicy
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przetwornik różnicy
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Filtr FAB

Rys. 5. Schemat stanowiska pomiarowego
Fig. 5. Diagram of the testing stand
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● pomiar wydajności uzyskiwanej podczas pracy wen-
tylatora wewnętrznego, zainstalowanego w filtrze FAB,

● pomiar ciśnienia w wybranych, charakterystycznych 
punktach filtra FAB, dokonany w celu określenia charak-
terystyki hydraulicznej poszczególnych elementów skła-
dowych filtra,

● pomiar ciśnienia w wybranych, charakterystycznych 
punktach filtra FAB, dokonany w celu określenia równo-
mierności przepływu powietrza przez komorę z roślinami.

5.2.  Metoda określania wydajności i oporów przepływu 
przez elementy filtra FAB

W celu określenia wydajności kompletnego filtra FAB 
zastosowano pomiar za pomocą elementów do pomiaru 
strumienia objętości, zainstalowanych na zewnętrznym 
kanale pomiarowym, podłączonym do kratki wyloto-
wej urządzenia FAB. W celu zniwelowania dodatko-
wego oporu kanału pomiarowego, zastosowano wen-
tylator kompensacyjny z regulacją wydajności. Kanał 
pomiarowy podłączono do urządzenia FAB za pomocą 
odpowiedniej nasady. W trakcie określania wydajności 
nominalnej FAB utrzymywano w nasadzie ciśnienie na 
poziomie 0Pa.

Charakterystykę hydrauliczną poszczególnych elemen-
tów urządzenia FAB wyznaczano na podstawie pomiaru 
ciśnienia w charakterystycznych punktach urządzenia.

5.3. Stanowisko pomiarowe

Stanowisko pomiarowe zostało zestawione z uwzględ-
nieniem wymaganych warunków pomiaru [9], [10], [11], 
[12], z zachowaniem odpowiednich odcinków prostych 
przewodów pomiarowych. Układ pomiarowy miał ele-
menty niezbędne do pomiaru strumienia objętości i ciś-
nienia. Zastosowano dodatkowy, regulowany wentylator, 
do kompensacji oporów przepływu przez zewnętrzne ele-
menty pomiarowe.

5.4. Sekcje kwiatowe

W badanych urządzeniach FAB doniczki ulokowane 
były w dodatkowych komorach (po 4 doniczki). Powie-
trze pobrane z obszaru objętego przez części zielone roślin 
przepływało przez ich podłoże. Rodzaj zastosowanego 
podłoża jest bardzo ważny z punktu widzenia prawidło-
wej hodowli roślin oraz utrzymania warstwy czynnej 

biologicznie. Jednocześnie jest to element filtra wpływa-
jący na jego charakterystykę hydrauliczną.

Opory przepływu powietrza przez podłoże będą zależały 
od jego rodzaju, zagęszczenia i grubości warstwy aktyw-
nej. W prowadzonych badaniach filtrów wykorzystywano 
podłoża kwiatowe z zastosowaniem różnych proporcji 
i rodzaju materiałów.Zastosowane podłoża:

● ziemia kwiatowa,
● ziemia kwiatowa, keramzyt, perlit,
● ziemia kwiatowa, włókno kokosowe, perlit,
Na rysunku 7 przedstawiono zakres oporów przepływu 

przez sekcje kwiatowe, uzyskiwany w badaniach urządzeń 
FAB. Wyniki pomiarów zostały zaproksymowane charak-
terystyką typu:

ΔP = k ∙ Vn

5.5. Filtr węglowy

W urządzeniach FAB filtr węglowy jest zwykle ostatnim 
na drodze przepływającego powietrza i jest instalowany 
bezpośrednio przy kratce wylotowej z filtra. Rolą takiego 
filtra jest dodatkowa redukcja niepożądanych substancji 
gazowych oraz usunięcie ewentualnych zapachów, któ-
rych źródłem może być podłoże kwiatowe.

W zależności od konstrukcji opory zastosowanych fil-
trów węglowego mogą się znacznie różnić. Charaktery-
styka przepływowa filtra węglowego będzie zależała od 
grubości warstwy filtracyjnej, stopnia jej zagęszczenia 
i granulacji materiału.

W badanych urządzeniach, znajdujący się na wylocie 
filtr węglowy, został zainstalowany bezpośrednio przed 
kratką wylotową, przy czym w zależności od wersji urzą-
dzenia mógł on być odłączany od kratki lub stanowił nią 
jedną całość.

W takim przypadku opory warstwy filtracyjnej najlepiej 
jest przedstawiać łącznie z oporami elementów, które są 
z filtrem zintegrowane.

5.6.  Opory przepływu przez pozostałe elementy urządzenia 
FaB

Filtr aktywny z roślinami powinien mieć konstrukcję 
przemyślaną, zoptymalizowaną pod kątem prawidło-
wej uprawy kwiatów oraz łatwości prowadzenia prac 

Rys. 6. Moduły kwiatowe jednego z badanych filtrów FAB
Fig. 6. Flower modules of one of the tested FAB filters
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Rys. 7. Uzyskany zakres zmienności spadku ciśnienia przy przepły-
wie przez jedną sekcję kwiatową (4 rośliny)
Fig. 7. The obtained range of variability of the pressure drop for the 
flow through one flower section (4 plants)
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obsługowych. Podlewanie roślin wymusza stosowanie 
szczelnych elementów gromadzących nadmiar wody. 
Natomiast konieczność okresowej wymiany roślinności, 
czyszczenia a także wymiany takich podzespołów jak filtr 
węglowy powinna skłaniać do tworzenia filtrów z częścia-
mi łatwymi w demontażu i obsłudze.

Wewnątrz filtra mogą pojawiać się też elementy redu-
kujące poziom emitowanej do otoczenia mocy akustycz-
nej. Ponadto należy zapewnić odpowiednią szczelność 
poszczególnych sekcji, aby zapewnić odpowiednią drogę 
przepływu filtrowanego powietrza.

Przewidywane charakterystyki oporów przepływu przez 
filtr FAB można wyznaczyć na podstawie oporów jego 
elementów składowych. Najistotniejsze z punktu widzenia 
oporów przepływu przez całe urządzenie są opory sekcji 
kwiatowej oraz filtra węglowego.

Pozostałe elementy filtra, w zależności od konstrukcji 
mogą stanowić dodatkowe ok. 7-20% oporów filtra węglo-
wego i sekcji kwiatowej łącznie.

5.7. Zakres wydajności urządzeń FAB

W przepadku badanych rozwiązań filtrów oszacowano 
możliwą zmianę strumienia objętości powietrza w zależności 
od przyjętej konstrukcji filtra. Wydajność maksymalna moż-
liwa jest do uzyskania po zastosowaniu podłoża kwiatowego 
gwarantującego najniższe możliwe opory sekcji kwiatowej 
oraz filtru węglowego w wykonaniu charakteryzującym się 
niższymi oporami. Jeden z badanych filtrów FAB miał moż-
liwość podłączenia dwóch sekcji 
kwiatowych, z przepływem rów-
noległym, co dodatkowo zmniej-
szało opory całego urządzenia. 
Z kolei wydajność minimalna bę-
dzie uzyskiwana przy zestawie-
niu największych uzyskiwanych 
oporów sekcji kwiatowej i filtra 
węglowego.

Uzyskiwane w badaniach wy-
niki wskazują, że w przypadku 
wysokich oporów, przepływ 
przez urządzanie FAB, przy za-
stosowaniu wentylatora o poda-
nej charakterystyce, będzie się 
zawierał z granicach 35 m3/h, co 

wynika z położenia przewidywanego punktu współpracy 
układu wewnętrznego filtra FAB z wentylatorem.

Przy minimalnych możliwych oporach przepływu oraz 
uwzględnieniu charakterystyki zastosowanego wentylato-
ra można przewidywać, że wydajność filtra FAB wzrośnie 
do wartości ok. 85 m3/h.

6. Realizacja

Budynek biurowy jest zajmowany przez producenta gier 
komputerowych co sprawia, że pracownicy tworzą młody, 
wielonarodowościowy zespół. Część biurowa budynku 
zajmuje 3633 m2 i pracuje w niej ok. 350 pracowników. 
Do tej pory intensywna roślinność została wprowadzona 
na powierzchni 2300 m2. Przestrzeń jest dość gęsto zajęta 
przez stanowiska pracowników i towarzyszący im sprzęt 
komputerowy. Z tego powodu aż 540 z łącznej liczby 
600 roślin zostało umieszczonych w zawieszonych insta-
lacjach imitujących kanały wentylacyjne. Ich całkowita 
długość wynosi 260 metrów. Ponadto w największym biu-
rze otwartym zainstalowano zieloną ścianę o powierzchni 
30 m2. Do aranżacji budynku wykorzystano następujące ro-
śliny: Philodendron Xanadu, Philodendron „CumLuade”,  
Philodendron scandens, Epipremnum aureum, Aloca-
sia Gaganea, Scindaptus pictus, Aglaonema Silver Bay,  
Chlorophytum comosum, Monster deliciosa. W tej fazie 
nie stosowano wymuszonego przepływu powietrza przez 
bryłę korzeniowa i filtry z węgla aktywnego.

Jednocześnie budynek został wyposażony w wieloczuj-
nikowe systemy sterowania pracą urządzeń oraz groma-
dzenia danych (temperatura i wilgotność powietrza, stęże-
nie CO2, PM1, PM2.5 PM10 i opcjonalnie stężenie TVOC 
lub formaldehydu) [7].

Po kilku miesiącach w biurowcu przeprowadzono ba-
danie ankietowe. Ze względu na charakter firmy personel 
został poproszony o wypełnienie kwestionariusza za po-
średnictwem wewnętrznej sieci komputerowej. Ankieta 
została przygotowana w języku angielskim Odpowiedzi 
udzieliło ok. 50% pracowników.

Respondenci dość wyraźnie potwierdzili subiektywnie 
odczuwany pozytywny wpływ roślin na jakość środowi-
ska we wnętrzach biura:

● Jakość powietrza (poprawa 35,1% ‒ pogorszenie 
1,1%),

● Mikroklimat (poprawa 30,5% ‒ pogorszenie 1,1%),
● Akustyka (poprawa 23,6% ‒ pogorszenie 2,3%),
● Estetyka (poprawa 90,2% ‒ pogorszenie 3,4%).
Zbadano także subiektywnie odczuwany wpływ zasto-

sowania roślina na wydajność pracy. Wyniki przedstawio-
no w tabeli 1.
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Rys 8. Uzyskany zakres zmienności oporów przepływu przez filtry 
węglowe o różnej konstrukcji, w badanych urządzeniach
Fig. 8. The obtained range of variability of flow resistance through 
carbon filters of various construction in the tested filters

TABELA 1. Rozkład odpowiedzi uzyskanych od 174 pracowników biura w odpowiedzi na 
pytanie „Czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że wprowadzenie roślin ma pozytywny wpływ 
na twoją pracę?”
TABLE 1. The distribution of responses from 174 office employees in response to the ques-
tion „Would you agree with the statement that the introduction of plants has a positive effect 
on your work?” 

 Stwierdzenie
Odpowiedzi, %

Zdecydowanie 
nie Raczej nie Nie mam 

zdania Raczej tak Zdecydowanie 
tak

Mogę się lepiej skupić 4,6 14,4 47,1 21,3 12,1

Jestem mniej zestresowany 5,7 13,2 42,5 23,0 14,9

Czuję się zdrowszy 5,2 10,9 40,8 25,9 16,7
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Po badaniu ankietowym przystąpiono do sprawdzania 
różnych scenariuszy pracy urządzeń pracujących z ak-
tywnym przepływem powierza. W wybranych pomiesz-
czeniach sprawdzany jest wpływ liczby urządzeń w po-
mieszczeniu, częstości załączania i czasu pracy na jakość 
środowiska wnętrz.

7. Podsumowanie

Testy laboratoryjne przeprowadzane przez wiele ośrod-
ków potwierdzają zdolność roślin do usuwania lotnych 
związków organicznych z powietrza. W rzeczywistych wa-
runkach efekty porównywalne z wynikami laboratoryjnymi 
można by uzyskać jedynie wypełniając całe powierzchnie 
biurowe roślinami. Zawieszona roślinność i zielone ściany 
umożliwiają wprowadzenie dość dużej liczby roślin przy 
zachowaniu standardowej powierzchni podłogi przypada-
jącej na jednego pracownika. Takie rozwiązania stosowane 
były w pilotażowych budynkach projektu. Ankiety przepro-
wadzane wśród pracowników jednego z badanych biurow-
ców wykazują dużą akceptację dla powierzchni biurowej 
aranżowanej zgodnie z ideą biofilii.

Budynki pilotażowe zostały wyposażone w dedykowane 
specjalnie do tego zadania systemy gromadzenia danych 
(temperatura i wilgotność powietrza, stężenie CO2, PM1, 
PM2.5 PM10 oraz stężenie TVOC lub formaldehydu). 
Jednakże, aby wykazać rzeczywiste korzyści z zastosowa-
nia biofiltrów, potrzebny jest dłuższy okres prowadzenia 
pomiarów. Wyniki takich badań zostaną przedstawione 
w przyszłości. Nawet jeśli pomiary nie potwierdzą tak 
korzystnego wpływu na zdrowie i wzrost indywidualnej 
wydajności pracy deklarowanej przez niektórych pracow-
ników, to nawet sama satysfakcja personelu będzie bardzo 
cenna dla kierownictwa.

Podziękowania
Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu: „Przeprowa-
dzenie prac badawczo rozwojowych mających na celu stwo-
rzenie prototypu Systemu diagnostyki i biologicznej filtracji 
powietrza FLORABO” nr RPMA.01.02.00-14-6206/16-00, 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Rys. 9. Przykład filtra z wymuszonym przepływem powietrza przez 
bryłę korzeniową i glebę oraz z dodatkową filtracją powietrza na fil-
trze węglowym (FAB), (fot. Adam Grzesik)
Fig. 9. An example of a filter with forced air flow through the roots 
and soil and with additional air filtration on the carbon filter (FAB), 
(fot. Adam Grzesik).
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