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Zanieczyszczone powietrze 

W ostatnich latach odnotowuje się występowanie 
epizodów bardzo wysokich stężeń zanieczyszczeń, 
zwłaszcza w dużych i wielkich miastach. Zachodzą 

tutaj sprzężenia zwrotne między zmianami klimatu, 
zmianami w zasobności społeczeństw (np. wybór 
paliw do ogrzewania pomieszczeń) a zmianami w 

jakości powietrza.  



Największe zanieczyszczenie dolnej troposfery 
występuje na półkuli północnej, zwłaszcza w 

rozbudowujących się bardzo intensywnie 
megamiastach azjatyckich, ale także w dużych 

miastach Afryki i Ameryki Południowej. W Europie 
najgorszy stan jakości powietrza obserwuje się także 
w miastach, gdzie żyje prawie trzy czwarte populacji 

Europy (miasta i obszary podmiejskie). 



Głównymi źródłami 
zanieczyszczeń są: 

 uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności, 

 przemysł energetyczny, 

 przemysł transportowy, 

 źródła naturalne, 

 

 

 



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 i osłabienia płuc, 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. 

 



 Odory (niepożądane zapachy) – skutek obecności w 
powietrzu zanieczyszczeń pobudzających 
receptory węchowe (odoranty). Najczęściej są to 
mieszaniny bardzo wielu różnych związków, 
występujących w bardzo małych ilościach. Ich 
oddziaływanie na zdrowie ludzi ma zwykle 
charakter psychosomatyczny. Rozwiązywanie 
problemów związanych z uciążliwością zapachową 
wymaga stosowania specyficznych metod analitycznych 
(analiza sensoryczna, olfaktometry). 

 



 Dziura ozonowa – Spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 
km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od 
końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok. Największe 
znaczenie mają w tym procesie związki chlorofluorowęglowe 
(freony), z których uwolniony chlor (pod wpływem promieniowania 
ultrafioletowego) atakuje cząsteczki ozonu, prowadząc do 
wyzwolenia tlenu (O2) oraz tlenku chloru(II) (ClO). Tempo globalnego 
spadku ozonu stratosferycznego pod wpływem działalności 
człowieka (z wyjątkiem Antarktydy), oszacowane na podstawie 
badań satelitarnych, wynosi 0,4-0,8% na rok w północnych, 
umiarkowanych szerokościach geograficznych i mniej niż 0,2% w 
tropikach. Powłoka ozonowa jest naturalnym filtrem chroniącym 
organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem 
ultrafioletowym. W celu jej ochrony z inicjatywy UNEP (Program 
Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych) przedstawiciele 31 
państw podpisali w 1987 Protokół Montrealski – umowę zakładająca 
50-procentowy spadek produkcji freonów do roku 2000, w stosunku 
do 1986. Od 1990 obserwowane jest zmniejszenie tempa wzrostu 
freonów w atmosferze – z 5% rocznie do mniej niż 3%. W 
1995 Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznano za badania nad 
wpływem freonów na ozon atmosferyczny oraz badania nad 
powstawaniem i reakcjami ozonu atmosferycznego. 
 



 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. 

 



Zanieczyszczenia powietrza w Polsce 

 
Stan powietrza atmosferycznego jest uwarunkowany przez emisje 

zanieczyszczeń do atmosfery z terytorium Polski, transport 
transgraniczny oraz warunki meteorologiczne. Nadmierne 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego występuje na ponad 
20% powierzchni Polski. 

   W 2015 Europejska 
Agencja 

Środowiska opublikowała 
raport z którego wynika, iż 
powietrze w Polsce należy 

do najbardziej 
zanieczyszczonych rakotw

órczym benzopirenem spoś
ród wszystkich krajów Unii 

Europejskiej, przekraczając 
stężenie 1 ng/m³ 



Czynnikami powodującymi taki stan są: 
 energetyka oparta na węglu kamiennym i brunatnym, 

 spalanie w domowych piecach węgla, drewna i śmieci, 

 rozwinięty ale niedoinwestowany ekonomicznie przemysł 
surowcowy, 

 niedobór instalacji oczyszczających gazy odlotowe, 

 dynamicznie rozwijający się transport samochodowy (pojazdy i 
drogi), 

 opóźnienie w rozwoju prawa ekonomicznego i jego egzekwowania. 

 



Żeby oczyścić powietrze należy 
dokonać: 
 zmian technologicznych, 

 zamontować skuteczne urządzenia oczyszczające dla 
źródeł emisji (cyklony, filtry 
workowe, elektrofiltry, skrubery, odpylacze), 

 ustalić prawidłowe kryteria oceny zanieczyszczeń. 

 

 



Pamiętajmy chronić naszą 
planetę, póki ona żyje my też 

żyjemy. 



Dziękujemy za uwagę  


