
 „Zagrożenia związane z emisją pyłów i gazów dla środowiska” 

● Emisja pyłów i gazów jest niebezpieczna dla 
● środowiska, ponieważ przyczynia się do powiększenia 
● dziury ozonowej i globalnego ocieplenia. 



Czym jest globalne ocieplenie i czym jest spowodowane? 

Globalne ocieplenie jest to zjawisko polegające na zwiększaniu się 
średniej temperatury ziemskiej atmosfery i oceanów. 

 
 

Globalne ocieplenie spowodowane jest wypuszczaniem do 
atmosfery gazów cieplarnianych głównie dwutlenku węgla oraz 

metanu. Gazy cieplarniane zapobiegają wydostaniu się 
promieniowania podczerwonego z Ziemi do przestrzeni 

kosmicznej, powodując podgrzewanie się Ziemi. Innymi słowy 
ciepło zamiast wydostać się w kosmos, jest gromadzone w 

atmosferze jak pod grubym kocem, powodując zwiększanie 
temperatury. 



   Źródłami zanieczyszczeń powietrza są 

● niska emisja, 
● chemiczna konwersja paliw, 
● wydobycie i transport surowców, 
● przemysł chemiczny, 
● przemysł rafineryjny, 
● przemysł metalurgiczny, 
● cementownie, 
● składowiska surowców i odpadów, 
● Motoryzacja. 
● uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności, 
● przemysł energetyczny, 
● przemysł transportowy, 
● źródła naturalne (największe źródło). 





     Skutki zanieczyszczeń 

powietrza 
● Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) koszty zanieczyszczenia powietrza w Europie 

wynoszą ok. 1,6 biliona USD, powodując ok. 600 tys. przedwczesnych zgonów (koszt ok. 1,4 
biliona USD) oraz choroby (koszt ok. 200 miliardów USD)[3]. Do skutków zanieczyszczenia 
powietrza należą: 

● Kwaśny deszcz – opad atmosferyczny o niskim pH. Zawiera kwas siarkowy, powstały w 
atmosferze zanieczyszczonej tlenkami siarki ze spalania zasiarczonego węgla oraz kwas 
azotowy powstały z tlenków azotu. Przyczynia się do zwiększenia śmiertelności 
niemowląt[potrzebny przypis] i osłabienia płuc[potrzebny przypis], powoduje zakwaszania 
rzek i jezior, niszczenie flory i fauny, degradację gleby, niszczenie zabytków i architektury. 

● Smog – zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, 
których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. 

● Efekt cieplarniany – zjawisko zachodzące w atmosferze planety powodujące wzrost 
temperatury planety, w tym i Ziemi. Efekt wywołują gazy atmosferyczne, zwane gazami 
cieplarnianymi, ograniczające promieniowanie cieplne powierzchni Ziemi i dolnych warstw 
atmosfery do przestrzeni kosmicznej. Odkryty przez Jean Baptiste Joseph Fourier w 1824 i 
zbadany przez Svante Arrheniusa w 1896 roku. Nazwa pochodzi od zjawiska zachodzącego w 
szklarni gdy Słońce oświetla pomieszczenie przykryte szkłem, panuje w nim temperatura 
wyższa niż na zewnątrz. Na planetach Mars i Wenus, czy na księżycu Tytan także zachodzi efekt 
cieplarniany, ale większość artykułu poświęcona jest Ziemi. Termin „efekt cieplarniany” odnosi 
się do efektu wywołanego przez czynniki naturalne w atmosferze Ziemi oraz do 
przypuszczalnych zmian efektu wywołanych przez gazy wyemitowane w wyniku działalności 
człowieka. Naturalny efekt cieplarniany, jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla Ziemi podnosi 
on temperaturę o około 15 °C (choć podawane są różne wielkości i przyczyny tego efektu). W 
potocznym rozumieniu ten naturalny efekt jest często pomijany. 
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