


Badania dotyczące zanieczyszczenia powietrza wskazują na związek 
pomiędzy oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem a występowaniem 
różnych negatywnych efektów zdrowotnych.

Źródło: https://zasoby.ekologia.pl/artykulyNew/11029/in/shutterstock-
1011681892_306x230.jpg



Najbardziej narażonymi grupami są:

dzieci, również w okresie prenatalnym,
osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i układu krążenia,
osoby chorujące na cukrzycę,
osoby w podeszłym wieku.

Źródło:https://st.depositphotos.com/1654249/1262/i/950/depo
sitphotos_12629911-stock-photo-sad-3d-man-sitting-on.jpg



Narażenie na zanieczyszczenie powietrza wiąże się ze zwiększoną 
śmiertelnością.

Polska, wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, należy do krajów 
o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Mimo to świadomość
o przyczynach i intensywności problemu jest wciąż zbyt niska.

Żródło: https://bi.im-g.pl/im/ec/76/10/z17261548Q,Polska-UE.jpg



Najważniejsze szkodliwe substancje występujące w powietrzu, którym oddychamy 
to:

 związki siarki (SO2, SO3, H2S),

 związki azotu (NO, NO2, N2O, NH3),

 tlenki węgla (CO, CO2),

 węglowodory (CxHy, np. metan),

 pyły (PM 10 i PM 2,5).

Źródło: https://ipla.pluscdn.pl/dituel/cp/fk/fkjhjjjqti6kki28u613idviidkzfnt4.jpg



Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka są pyły zawieszone:

PM 2,5 - pył o średnicy cząsteczek poniżej 2,5 mikrometra [µm],
PM 10 - pył o średnicy cząsteczek poniżej 10 mikrometrów [µm].

Źródło: http://ranking-oczyszczaczy.pl/wp-
content/uploads/2017/12/py%C5%82y-PM-10-2.5-wlos.jpg



Wpływ cząsteczek pyłu jest uzależniony od ich wielkości, im mniejsze 

rozmiary cząsteczek PM, tym głębiej wnikają do układu 

oddechowego
i bardziej są niebezpieczne dla zdrowia.

Źródło: https://www.afprofilters.pl/zagrozenia-powstajace-w-wyniku-duzego-stezenia-pylu-a-
regulacje-prawne-iso-16890/

Na niebezpieczne oddziaływanie pyłów ma również wpływ ich skład 
chemiczny.



Najbardziej niebezpieczne pyły pochodzą z procesów spalania, ponieważ 
zawierają szkodliwe dla zdrowia substancje jak wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA) oraz ich pochodne związki z grupy dioksyn, 
metale ciężkie i inne.

Źródło: 
https://www.wykop.pl/cdn/c3397993/link_1609930400PLscPS2uwrS9z9
VefdUudL,w300h223.jpg



Szkodliwy wpływ na zdrowie mają również zanieczyszczenia gazowe:
 tlenek węgla (CO)
dwutlenek siarki (SO2)
dwutlenek azotu (NO2)
powstający w reakcji fotochemicznej ozon troposferyczny (O3).

Źródło: https://slideplayer.pl/slide/5773340/18/images/15/Zanieczyszczenia+powietrza.jpg



Stężenie WWA i pyłów w powietrzu w Polsce jest znacznie wyższe niż w krajach 
Unii Europejskiej, najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród dużych miast 
Polski ma Kraków. 

Źródło: https://bi.im-g.pl/im/32/cd/16/z23908914V,Jakosc-powietrza-w-kraju.jpg



Benzo[a]piren to związek 
rakotwórczy, jest 
powiązany z mutacjami 
charakterystycznymi dla 
raka płuc. 



Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) 
główne źródła emisji pyłu zawieszonego, WWA i związków z grupy dioksyn
stanowią procesy spalania poza przemysłem, w których skład wchodzą wszystkie 
zanieczyszczenia generowane przez domowe piece, kotły i kominki opalane 
węglem i drewnem, charakteryzujące się niską sprawnością i bardzo wysoka 
emisją.

Źródło: https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2017/09/stary_kociol_weglowy-
1024x576.jpg



Sytuację tę potęguje fakt, że wiele polskich domów jest się bardzo słabo 
ocieplona, co przekłada się na większe zapotrzebowanie na energię cieplną do 
ich ogrzewania i większe zużycie paliwa.

Źródło: 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/7sRy3suhCiWBq9z_OSA68EY9GlOY7RRXdg3DksQMD2
J2gt9TfohBIbRFTNKiJkDeCDRoKBzmfV-0K6nmLig0q-z3G4vDN17sY4Lec-FBFcY



Kolejnym czynnikiem powodującym złą jakość powietrza jest spalanie paliwa 
o bardzo złej jakości czy spalanie odpadów komunalnych, stanowiących 
źródło emisji wielu szkodliwych substancji o wysokiej toksyczności.

Źródło: https://lubsko.pl/sites/default/files/styles/large/public/piec.jpg?itok=eRoeTd2C



Transport drogowy, zwłaszcza samochody z silnikami Diesla, obok energetyki 
zawodowej ma dominujący udział w emisji tlenków azotu.

Źródło: https://i.wpimg.pl/1200x872/d.wpimg.pl/1257922384--
324114049/rura-wydechowa-dym.jpg



Od czasu pojawienia się Smogu Londyńskiego w połowie XX wieku wiadomo, że 
nawet krótkotrwałe narażenie na wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu 
zwiększa śmiertelność.

Źródło: https://ocdn.eu/images/pulscms/ZmE7MDA_/527ae09506290e700fafb159472d2e19.jpeg



Wpływ zanieczyszczeń 
powietrza na organizm 
człowieka.



Zwiększoną śmiertelność przypisuje się wpływowi drobnych pyłów PM 2,5.
Zanieczyszczenie powietrza skraca w naszym kraju przewidywaną długość życia 
nawet o ponad rok!

Źródło: https://s.redefine.pl/file/o2/redefine/cp/c9/c9po23ghy212auwvhgmv1zudayvpbs34.jpg
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