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Beton na froncie walki 
o jakość powietrza w Polsce
Wioletta Jackiewicz-Rek, Karol Chilmon

Poprawa jakości powietrza stanowi obecnie jedno 

z największych wyzwań społecznych i środowiskowych w Polsce. 

W wyniku tak zwanej niskiej emisji, to jest głównie spalania paliw w silnikach pojazdów 

i domowych paleniskach, do atmosfery dostają się stanowiące zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego:

• pyły zawieszone (PM2,5, PM10);

• tlenki siarki;

• tlenki azotu;

• lotne związki organiczne;

• metale ciężkie;

• wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.



Beton na froncie walki 
o jakość powietrza w Polsce
Wioletta Jackiewicz-Rek, Karol Chilmon

W największych polskich miastach notuje

się m. in. przekroczenia norm emisji tlenków azotu.
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Beton fotokatalityczny
Beton wykonany z dodatkiem fotokatalizatora w zewnętrznej warstwie



Realizacje - elewacje

RYS. KOŚCIÓŁ DIVES IN MISERICORDIA W RZYMIE, 2000 
(ŹRÓDŁO : HTTP://WWW.ARCVISION.ORG



Realizacje - elewacje

RYS. PAWILON NA EXPO 2015 MEDIOLAN 
(ŹRÓDŁO: HTTPS://ENVIROTECMAGAZINE.COM)

RYS. APARTAMENTOWIEC, PRAGA, 2010



Realizacje - elewacje

RYS. APARTAMENTOWIEC, KRAKÓW, 2014 



Realizacje - nawierzchnie

RYS. ULICA, BERGAMO, WŁOCHY, 2006



Realizacje - nawierzchnie

RYS. RUE JEAN BELEUZEN, FRANCJA, 2007 
RYS. ŚCIEŻKA ROWEROWA I CHODNIK,
UL. WITOSA, NOWA SÓL, 2012



Realizacje – konstrukcje inżynierskie

RYS. TUNEL UMBERTO I, RZYM, WŁOCHY, 
(źródło: http://www.airlite.com/2018)

http://www.airlite.com/2018/01/17/tunnel-umberto-repainted


Zalety technologii

1 dzień

7 tygodni

1 Właściwości samoczyszczące



Zalety technologii

Pasywność technologii 

brak konieczności stosowania dodatkowych źródeł zasilania
2

3 Możliwość optymalizacji kosztów produkcji

tylko cienka warstwa fotokatalityczna

brak konieczności przystosowywania linii produkcyjnej

4 Funkcjonalność

rozwiązanie „wtopione w tło”: brak konieczności wykonywania 

dodatkowych elementów infrastruktury



Wydajność oczyszczania

1 Rodzaj fotokatalizatora
dostępność ditlenku tytanu w odmiennych formach 

krystalicznych, o różnej powierzchni właściwej i różnej 

skuteczności działania 

2 Promieniowanie słoneczne

Promieniowanie UV-A konieczne do aktywacji większości 

obecnie dostępnych fotokatalizatorów

Zaledwie 3-5% całkowitego promieniowania słonecznego 

(strefy subtropikalne, tropikalne – przez większą część roku)



Wydajność oczyszczania

3 Szybkość wiatru

Duża szybkość wiatru ogranicza czas kontaktu zanieczyszczeń 

z powierzchnią

4 Wilgotność względna powietrza

Wysoka wilgotność ogranicza skuteczność redukcji tlenków 

azotu, natomiast zwiększa skuteczność samooczyszczania

5 Czystość powierzchni

Obecność zabrudzeń ogranicza skuteczność oczyszczania 



Wdrożenie w Warszawie, 2018 r.
Nawierzchnia o powierzchni ~350 m2 z fotokatalitycznych płyt betonowych

przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie

Projekt realizowany był w ramach współpracy badawczo-rozwojowej 

Skanska S.A. i Górażdże Cement S.A. z partnerami naukowymi: Wydziałem Inżynierii Lądowej 

Politechniki Warszawskiej, Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziałem Geologii 

Uniwersytetu Warszawskiego.



Wdrożenie w Warszawie, cd

Badania trwałości zachowania właściwości fotokatalitycznych

po 7 latach eksploatacji
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Wdrożenie w Warszawie, cd

Badania mikrostruktury kompozytu z TiO2



Wdrożenie w Warszawie, cd

Zielony beton oczyszczający powietrze…
pożerający smog…



InNOWacje - #kolej2023



Dziękuję za uwagę


