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Agenda

• Zanieczyszczenie powietrza

• Skutki dla zdrowia

• Cement oczyszczający powietrze

• Mechanizm działania

• Badania laboratoryjne
www.portalsamorzadowy.pl



Jakość powietrza w Europie

Źródło [1]



Zanieczyszczenie powietrza

www.nps.gov

• Pył PM2,5

• Pył PM10

• Tlenki azotu (NOx)

• Tlenki siarki (SOx)

• Ozon w warstwie przyziemnej (O3)



Wpływ na zdrowie

Źródło [1]



TYTUŁ SLADU

YTUŁ SLAJDU
BADANIA WŁASNE



Spoiwo oczyszczające powietrze

• Mechanizm

• Badania laboratoryjne

Źródło archinea.pl



Mechanizm działania

Źródło: sswm.info

pory

pory



Badania laboratoryjne – część 1

• Stanowisko badawcze

• Adaptacja urządzenia

• Metoda chemoluminescencji



Próbki:
• Zaprawa piasek x cement x woda: 1:1:0,5
• Sezonowanie

• 3 miesiące w warunkach laboratoryjnych
• 7 dni karbonatyzacja

Warunki badania:
• Przepływ gazów: 1,0 dm3/min
• Wilgotność powietrza(RH): 60±3%
• Temperatura w czasie pomiaru: 25±5⁰C
• Objętość komory sorpcyjnej: 30dm3

• Stężenie  NO2: 1 ppm

Część 1- warunki eksperymentalne



Stabilizacja wskazań analizatora tlenków azotu w czasie ( gaz: 
NO2/N2)

Część 1- wyniki badań cz.1

Sorpcja NOx przez zaprawę dla warunków 1ppm/5 próbek



WZ ACC4
Powierzchnia próbek [m2] 0,255
Stosunek objętości komory do powierzchni próbek V/A 0,118
Rzeczywiste średnie stężenie NO2(tryb bypass) [ppm] 1,021 0,959
Rzeczywiste średnie stężenie w komorze [ppm] (% wej) 0,380(37,2) 0,051(5,3)
Zmiana stężenia NO2 [ppm] 0,641 0,908
Zmiana stężenia NO2 [mg/m2/h] 0,28 0,40

Część 1- Wyniki badań - 5 próbek



Chromatografia jonowa

Badania laboratoryjne – część 2

Źródło: ocean.ug.edu.pl



Próbki

• Zaprawa cementowa 100x100x10 mm

• Sezonowanie:

• 28 dni w warunkach laboratoryjnych

• 21 dni karbonatyzacja

Przygotowanie do badania

Część 2- warunki eksperymentalne



NO2

[mg/dm3]
SO4

[mg/dm3]
WZ 8,3 81,7
ACC4 28,9 192,7
Różnica [%] 249 139

Część 2- wyniki badań



• Badanie w warunkach naturalnych

• Pomiar zdolności adsorpcji w czasie

• „Oczyszczanie” układu

• Badanie na produktach przemysłowych

Kolejne etapy



• Pomiar zdolności oczyszczania powietrza przez materiał wymaga zastosowania 

właściwie dobranej metody badawczej (brak standaryzacji), a otrzymywane wyniki są 

silnie uzależnione od konfiguracji stanowiska badawczego i zastosowanej metody

• Warunkach laboratoryjnych potwierdzono skuteczność nowego materiału

• Celowe jest wykonanie prób z materiałem w skali przemysłowej

Wnioski



Dziękuję za uwagę !
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