
1.1. Título: PURIFICADOR DE AIRE. 

 

1.2. Datos personais: Leyre Rodríguez Gómez y María Gómez Souto. Aulas 

Tecnópole. 

 
1.3. Resumo do Proxecto:  

Os filtros de carbono activo úsanse 

pola súa alta capacidade de adsorción. 

Grazas á súa superficie porosa, o carbono 

activo fixará as moléculas e reteraas. No 

caso da filtración de aire, úsase para 

capturar moléculas odorosas e outras  

perigosas. Cando se usa para 

descontaminar o aire, por exemplo, en 

refuxios nucleares,  o filtro de carbono 

utilizado está composto por poros moi 

estreitos.  

Cunha superficie desenvolvida de 400 a 2500 m de superficie específica por gramo, 

a súa eficacia explícase pola súa gran superficie específica. Con base nestas 

indicacións, trataremos de comprobar a fiabilidade dun filtro de carbono activado, 

sinxelo, eficiente e de baixo custo que permita purificar o aire en situacións nas que 

unha ventilación correcta dificulta o rendemento das tarefas diarias. 

 

1.4. Introducción:  

A situación actual, onde despois dun ano de pandemia seguimos a loitar contra un 

virus invisible pero moi presente fíxonos preguntarnos 

como poderíamos mellorar a nosa vida. A partir das 

novas recomendacións da OMS, a principal ruta de 

contaxio do novo coronavirus son aerosois. A nosa 

idea plantexa o uso de filtros baseados en carbón 

activado para a filtración de aire e evitar así a presenza 

de partículas en suspensión. É dicir, aproveitar a 

capacidade de carbón activado,  para filtrar o aire, onde 

mostra unha eficiencia incomparable. 

 



1.5. Propósito do traballo:  

Coa instalación de filtros en hospitais, centros de traballo, o intercambio de aerosois 

reduciuse significativamente,  provocando unha disminuciñon dos niveis contaxiosos de 

gripe e outros tipos de enfermidades. Os beneficios son inmediatos e moi notables. 

Beneficiando en calidade de aire e en condicións de traballo, evitando a ventilación 

continua en situacións atmosféricamente desfavorables (frío, humidade, calor ...). 

Estamos á procura dun sistema eficaz e cómodo que axude a traballar nas mellores 

condicións e coa mellor calidade do aire. 

 
1.6. Estudio do estado da arte: 

Os purificadores de aire dispoñibles no mercado xeneralmente consisten en dúas 

partes, ventiladores e dispositivos de filtración. A eficacia destes dispositivos varía moito 

dun modelo a outro.  Purificador con filtros HEPA, Ionizadores, Xeradores de Ozono ou 

Purificadores de raios UV. Soamente os de filtros HEPA presentan unha protección 

adecuada, os demais incluso poden provocar danos na saúde por exposición. 

Buscamos un filtro inocuo e sinxelo que filtre e protexa dun amplo abanico de partículas 

en suspensión.  

 
1.7. Hipótese:  

A necesidade de purificación de aire debido á propagación do novo virus SARS 

COV-2, levounos á necesidade de ventilación constante en lugares onde hai un 

conxunto de persoas. Esta ventilación foi realizada sen ter en conta as condicións 

atmosféricas, tendo que enfrontar á persoas a condicións de frío, aire, humidade ou 

calor extremo que dificulta o desenvolvemento do traballo, a actividade educativa... No 

noso caso medíuse a presenza de partículas o longo dun día de clases, obtendo que a 

pesar da ventilación constante hai momentos no que o nivel e superior o desexable. 

Plantexamos se a presenza dun purificador de aire, feito de carbón activado permitiría 

reducir a necesidade de ventilación e así mellorar as condicións de traballo. 

 1º Hora  2º Hora 3º Hora 4º Horaº 5º Hora 6º Hora 

05/02/21 508-512    644-3316  

08/02/21   517-524   728-3803 

09/02/21  517-550   571-903 611-619 

28/02/21     1595-2001  

26/04/21  481-508  1474-2796 1206-1362 509-2818 

 



 
1.8. Material e métodos: 

 
Os materiais que se van usar son os seguintes: 

• Tubería de PVC de 12 cm de 

diámetro  

• 1 ventilador de ordenador. 

•  tapas para a tubería. 

• Subministrador de enerxía. 

• Grella metálica. 

• Papel de feltro (600 micras). 

• Carbón activo. 

• Silicona. 

Para construír un purificador seguimos os pasos detallados no vídeo. 

PURIFICADOR DE AIRE CASERO Grande - YouTube  

A nosa investigación centrouse en facer medicións de partículas en suspensión no 

aire antes da entrada no filtro e na saída para comprobar se a presenza do carbón activo 

disminuía o número de partículas.  

 

1.9. Resultados: 
 Con filtro (valor medio) Sin filtro (valor medio) 

30/04/21 539 780 

01/05/21 945 1845 

 
 

1.10. Conclusións: 

Obsérvase unha lixeira disminución da concentración de partículas en suspensión 

cando o aire pasa polo filtro. Esta disminución non é moi significativa o cal pode ser 

debido a necesidade de facer un filtro máis compacto de carbón activo. 
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