
Transport i osiadanie pyłów Transport i osiadanie pyłów 
na ścianach i obiektach po na ścianach i obiektach po 

wpływem różnych systemów wpływem różnych systemów 
grzewczych.grzewczych.
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Cel badaCel badańń

1.1. Dogłębne poznanie warunków i zmian zachodzących w Dogłębne poznanie warunków i zmian zachodzących w 
wnętrzach rwnętrzach róóżnych typżnych typóów kościołów pod wpływem w kościołów pod wpływem 
ogrzewania: ogrzewania: 

Wskazanie różnic między oddziaWskazanie różnic między oddziałływaniemywaniem badanych systembadanych systemóów w 
grzewczych w  kościołach murowanych i drewnianych. grzewczych w  kościołach murowanych i drewnianych. 

Określenie chemicznego i fizycznego charakteru Określenie chemicznego i fizycznego charakteru 
uaktywnionych pod wpływem ogrzewania cząstek pyłów.uaktywnionych pod wpływem ogrzewania cząstek pyłów.

Określenie szkodliwego wpływu cząstek pyłów na dzieOkreślenie szkodliwego wpływu cząstek pyłów na dziełłaa sztuki sztuki 

Określenie intensywności i kierunku transportu oraz osiadania Określenie intensywności i kierunku transportu oraz osiadania 
pyłów ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych.pyłów ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych.

2.2. Sformułowanie wytycznych.Sformułowanie wytycznych.



Strategia badaStrategia badańń

Zbadanie skutkZbadanie skutkóów ogrzewania poprzez w ogrzewania poprzez pomiarpomiar zmian zmian 
składu powietrza:

Zmiany Zmiany skskłładu pierwiastkowegoadu pierwiastkowego indywidualnych czindywidualnych cząąstek stek 
pypyłłu w zaleu w zależżnonośści od badanych systemci od badanych systemóów grzewczych;w grzewczych;

Zmiany Zmiany ststężężeeńń poszczegposzczegóólnych pierwiastklnych pierwiastkóóww zawartych w  zawartych w  
pyle zawieszonym pod wppyle zawieszonym pod wpłływem ogrzewania

składu powietrza:

ywem ogrzewania

Zmiany Zmiany ststężężenia wagowegoenia wagowego pypyłłu zawieszonego pod u zawieszonego pod 
wpwpłływem ogrzewania.ywem ogrzewania.

Zmiany zachodzZmiany zachodząące ce w proporcjachw proporcjach poszczegposzczegóólnych typlnych typóów w 
czcząąstek pod wpstek pod wpłływem ogrzewania;ywem ogrzewania;



Badane typy ogrzewaniaBadane typy ogrzewania

Rodzaje badanych systemów grzewczych:Rodzaje badanych systemów grzewczych:

Wentylatory gorącego powietrzaWentylatory gorącego powietrza

Ogrzewanie ławkowe (FH)Ogrzewanie ławkowe (FH)

Elektryczne promienniki podczerwieniElektryczne promienniki podczerwieni



Kościół Kościół w Roccaw Rocca Pietore, Dolomity WPietore, Dolomity Włłoskieoskie..



SSystemystemyy grzewczgrzewczee w kościele w kościele w w RoccaRocca PietorePietore::

1. Wentylatory 1. Wentylatory 
gorącego powietrza gorącego powietrza 

2. Ogrzewanie ławkowe2. Ogrzewanie ławkowe



Kościół św. Michała Archanioła w SzalowejKościół św. Michała Archanioła w Szalowej



System grzewczy w kościele w Szalowej: System grzewczy w kościele w Szalowej: 

ElektryczneElektryczne promiennikipromienniki podczerwienipodczerwieni



Kościół św. Katarzyny w KrakowieKościół św. Katarzyny w Krakowie



System grzewczy w kościele św. Katarzyny w System grzewczy w kościele św. Katarzyny w 
Krakowie : Krakowie : 

ElektryczneElektryczne promiennikipromienniki
podczerwienipodczerwieni



Metody Metody 
pobierania pobierania 

próbek pyłów próbek pyłów 
i gazów:i gazów:



PobPobieranieieranie próbek pyłów:próbek pyłów:

Pozycja filtru

ImpaImpakktor kaskadowy do tor kaskadowy do 
pobpobieraniaierania indywidualnych indywidualnych 
cząstek pyłówcząstek pyłów

Układ filtracyjny do Układ filtracyjny do 
pobpobieraniaierania próbek do próbek do 
analizy objętościowejanalizy objętościowej



99--poziomowy poziomowy impaktorimpaktor kaskadowy typu kaskadowy typu ““BernerBerner” ” 
do do segregacjisegregacji cząstek pyłówcząstek pyłów ::



PobPobieranieieranie NONO22, SO, SO22 i Oi O33 za pomocą rurek za pomocą rurek 
dyfuzyjnych:dyfuzyjnych:

ZasadaZasada działania rurek działania rurek 
dyfuzyjnych: dyfuzyjnych: 

CChemisorpcjahemisorpcja na na 
aktywnej powierzchni aktywnej powierzchni 
wypełnienia pokrytej wypełnienia pokrytej 

odpowiednim związkiem odpowiednim związkiem 
chemicznymchemicznym



Metody analityczne: MikroMetody analityczne: Mikrossondaonda ElektronowaElektronowa

Jeol JXA-733 Zalety MikroZalety Mikrossondyondy ElektronowejElektronowej ((EPMAEPMA))::

Informacja na poziomieInformacja na poziomie indywidualnych indywidualnych 
cząstekcząstek;;

Szczegółowa informacja na temat Szczegółowa informacja na temat 
wielkości, składu pierwiastkowego i wielkości, składu pierwiastkowego i 
morfologii indywidualnych cząstekmorfologii indywidualnych cząstek;;

Możliwość automatyzacji analizy Możliwość automatyzacji analizy 
umożliwiającej charakterystykę dużych umożliwiającej charakterystykę dużych 
ilości indywidualnych cząstekilości indywidualnych cząstek..

Analiza indywidualnych (Analiza indywidualnych (sub)mikronowychsub)mikronowych
cząstek z wykorzystaniem obrazcząstek z wykorzystaniem obrazóów o w o 
wysokiej rozdzielczości i możliwością wysokiej rozdzielczości i możliwością 

analizy rentgenowskiejanalizy rentgenowskiej..

Rozmiar, forma, skład pierwiastkowy?Rozmiar, forma, skład pierwiastkowy?



VisualisationVisualisation of particlesof particlesWizualizacja indywidualnych cząstek pyłówWizualizacja indywidualnych cząstek pyłów
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Przykład cząstki 
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zawartością Si i Fe
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Przykłady cząstek pyłu atmosferycznegoPrzykłady cząstek pyłu atmosferycznegoWizualizacja indywidualnych cząstek pyłówWizualizacja indywidualnych cząstek pyłów

Przykłady cząstek pochodzenia roślinnego (pyłki kwiatowe)Przykłady cząstek pochodzenia roślinnego (pyłki kwiatowe)



Przykłady cząstek pyłu atmosferycznegoPrzykłady cząstek pyłu atmosferycznegoWizualizacja indywidualnych cząstek pyłówWizualizacja indywidualnych cząstek pyłów

Przykłady cząstek pochodzenia roślinnego (pyłki kwiatowe)Przykłady cząstek pochodzenia roślinnego (pyłki kwiatowe)



WynikiWyniki



Porównanie zmian stężeń wybranych pierwiastkówPorównanie zmian stężeń wybranych pierwiastków

Wyjątkowe znaczenie związków Wyjątkowe znaczenie związków 
ssiarkiiarki, , żelaza,żelaza, wapnia, krzemu i glinuwapnia, krzemu i glinu --
wspomagające działanie w przypadku:wspomagające działanie w przypadku:

procesprocesóów korozyjnych;w korozyjnych;

zanieczyszczania powierzchnizanieczyszczania powierzchni;;

osadzanie pyłów i absorpcję gazów;osadzanie pyłów i absorpcję gazów;

niszczenie ścianniszczenie ścian; ; 

powodują utratę połysku powierzchni.powodują utratę połysku powierzchni.



Porównanie zmian stężeńPorównanie zmian stężeń SIARKISIARKI
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Porównanie zmian stężeńPorównanie zmian stężeń ŻŻELAZAELAZA
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Porównanie zmian stężeńPorównanie zmian stężeń WAPNIAWAPNIA
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Porównanie zmian stężeńPorównanie zmian stężeń GLINUGLINU
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Porównanie zmian stężeńPorównanie zmian stężeń KRZEMUKRZEMU
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Charakterystyka indywidualnych cząstek pyłu:Charakterystyka indywidualnych cząstek pyłu:

FrakcjaFrakcja drobnoziarnistadrobnoziarnista ((≤≤ 11µµm)m)
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ParticulateParticulate pollutionpollution: : results of EDXRFresults of EDXRFZmiany masy pyłu zawieszonego pod wpływem Zmiany masy pyłu zawieszonego pod wpływem 
działania elektrycznych grzejników w podczerwieni:działania elektrycznych grzejników w podczerwieni:
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Poziom stężenia gazPoziom stężenia gazóów (µg/mw (µg/m33))

O3NO2SO2

31.07.13.9na zewnątrz kościoła

13.07.60.1Elektryczne promienniki podczerwieni

18.46.31.4na zewnątrz kościoła

1.29.40.1Grzejniki ławkowe

11.85.9DLna zewnątrz kościoła

0.310.8DLWentylatory gorącego powietrza

NONO2 2 w Antwerpii (wewnątrz muzeum ): 23w Antwerpii (wewnątrz muzeum ): 23--34 µg/m34 µg/m33



WnioskiWnioski::

Wentylatory gorącego powietrza przyczyniają Wentylatory gorącego powietrza przyczyniają 
sisięę w znaczący sposób do:w znaczący sposób do:

niszczenia ścian (źródło cząstek zawierających Ca)niszczenia ścian (źródło cząstek zawierających Ca),,

podnoszenia cząstek pyłu glebowegopodnoszenia cząstek pyłu glebowego,,

powstawaniapowstawania organicznych cząstekorganicznych cząstek..

Proces niszczenia ścian jest kontynuowany również Proces niszczenia ścian jest kontynuowany również 
długo po wyłączeniu systemu grzewczego  długo po wyłączeniu systemu grzewczego  



Wnioski:Wnioski:

Grzejniki ławkoweGrzejniki ławkowe również powodują podnoszenie pyłu,również powodują podnoszenie pyłu,
jednak:jednak:

efekt ten jest krótkotrwały,efekt ten jest krótkotrwały,

ustępuje szybko po wyłączeniu ogrzewania,ustępuje szybko po wyłączeniu ogrzewania,

nie ma negatywnego wpływu na niszczenie powierzchni    nie ma negatywnego wpływu na niszczenie powierzchni    
ścian.ścian.

Elektryczne Elektryczne promiennikipromienniki podczerwieni:podczerwieni:
brak negatywnych zjawisk zaobserwowanych w brak negatywnych zjawisk zaobserwowanych w 
przypadku poprzednich systemprzypadku poprzednich systemóów grzewczychw grzewczych,,

system powoduje znikome podnoszenie lekkich cząstek system powoduje znikome podnoszenie lekkich cząstek 
atmosferycznychatmosferycznych..



WnioskiWnioski::

W przypadku wszystkich systemW przypadku wszystkich systemóów w 
grzewczych zaobserwowano podnoszenie grzewczych zaobserwowano podnoszenie 

cząstek pyłów.cząstek pyłów.

Gradient Gradient intensywnościintensywności podnoszenia podnoszenia czcząąstekstek pypyłłóów: w: 

WentylatoryWentylatory gorącegogorącego powietrzapowietrza

ElektryczneElektryczne grzejnikigrzejniki ławkławkoweowe

☺☺ Elektryczne grzejniki Elektryczne grzejniki w w podczerwienipodczerwieni


