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Wiesz jakie czujniki są 

używane do mierzenia 

powietrza? 

Więcej na str. 10 

Kotły klasy emisyjnej 5 

Czym one są i w czym są 

lepsze? 

Więcej na str. 34 

Środowisko wewnętrzne 

Zanieczyszczenie  

powietrza „na zewnątrz“ 

jest ciągle gorącym 

tematem.  

jednak to w budynkach 

spędzamy aż 90% 

naszego czasu. Co 

niebezpiecznego można 

zaobserwować  

w powietrzu środowiska 

wewnętrznego? 

Więcej na str. 31  

Powietrze nie ma granic 

Powietrze jest ważnym tematem dla 

naszego regionu. Zanieczyszczenie 

uległo znacznej poprawie, ale limity 

są nadal przekraczane. Kto jest za to 

odpowiedzialny i jak sobie poradzić 

z tą sytuacją? 

Polska jest znacznie większa. Za 

granicą region jest silniejszy 

ekonomicznie, ma bogatsze źródła, 

mieszka w nim więcej obywateli, jest 

więcej kominów. Czy można uznać 

Polskę za winnego? 

Instytucje na poziomie państw, 

regionów i miast coraz częściej 

współpracują ze sobą, zawierają 

umowy i memoranda. Czy to 

pomaga?                            ...str. 4 
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O projekcie 

 

Projekt eAir News jest czesko-polskim projektem 

współfinansowanym z funduszy mikroprojektów 

Euroregionu Śląsk Cieszyński. Chodzi o współpracę 

siostrzanych organizacji non-profit Zdraví bez hranic, 

o.s. oraz stowarzyszenia Zdrowie bez granic, które 

mają wspólną historię współpracy (projekty Zdrowie 

bez granic, Alergia nie zna granic i Cena zdrowia). 

Projekt ma na celu zrealizowanie wspólnej czesko-

polskiej kampanii informacyjnej z dziedziny ochrony 

powietrza w odniesieniu do zdrowia ludzkiego. 

Częścią kampanii jest wydanie magazynu 

elektronicznego i zorganizowanie dwóch konferencji 

dla administracji publicznej i społeczeństwa. Głównym 

celem jest dostarczenie obiektywnych informacji o: 

• stanie powietrza i trendach w jego rozwoju 

• sposobach obniżenia emisji 

• zasadach zachowania ekologicznego 

• nowościach w technologii
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Powietrze na granicy czesko-polskiej 

Badanie „Statystyczna ocena trajektorii zwrotnych 

dla miasta Ostrawy“ (ZU Ostrava, 2013) wykazało, że 

we wszystkich najgorszych sytuacjach w regionie w 

latach 2006-2012 zaangażowane były głównie 

obszary mieszkalne i transport dalekobieżny w 

Polsce. 

Wykres czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego 

(ČHMÚ)  

i tabela stacji pomiarowych o najwyższym stężeniu 

benzo(a)pirenu w Czechach wskazują, że regiony 

Ostrawy  

i kraju morawsko-śląskiego mają szczególną pozycję  

w Republice Czeskiej i w ramach kraju morawsko-

śląskiego znajdują się na 8 pozycji pierwszej dziesiątki 

najgorszych stacji. Ponadto badania Clean Boarder i 

Air Silesia wykazały, że zdecydowanie dzielimy 

powietrze z Polską, a sytuacja za polską granicą jest 

jeszcze gorsza. 
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Kraj morawsko-śląski i województwo śląskie są do 

siebie bardzo podobne. Cały region jest powiązany, 

dzięki swojej historii  

i znaczeniu przemysłowym. Województwo śląskie jest 

prawie dwa i pół razy większe. Na jego terenie żyje 

4,6 miliona mieszkańców, w porównaniu do 1,2 

miliona w kraju morawsko-śląskim. Wspólnie dzielimy 

150 km granicy. W obu regionach podobne jest 

bezrobocie. W 2013 r. wynosiło 9,9%. 

 

Nasz kraj i województwo śląskie są tradycyjnymi 

regionami przemysłowymi i odgrywają kluczową rolę 

w kształtowaniu krajowego PKB. Przemysł w obu 

regionach opiera się na istnieniu rezerw węgla 
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kamiennego, a następnie powiązaniu  

z produkcją żelaza. Oba regiony spotykają się z 

wysoką emisją zanieczyszczeń ciałami stałymi do 

powietrza. Emisja ciał stałych w obu krajach maleje, 

pomimo tego jest pięciokrotnie wyższa  

w województwie śląskim. 

 

Siedem najważniejszych źródeł metalurgicznych 

emituje 4 000 ton zanieczyszczeń ciałami stałymi. 

Największy udział ma ArcelorMital Poland, ponad 

50%. Udział ostrawskiego ArcelorMital wynosi w 

przybliżeniu 20%. 

 

Najważniejsze źródła przemysłowe i energetyczne 

znajdują się między Ostrawą a Katowicami. W 

Republice Czeskiej istnieje bardziej szczegółowy plan 

emisji dotyczący komina. Dla porównania 

wykorzystano dane z Europejskiej Agencji Ochrony 

Środowiska oraz wyniki projektu Air Silesia. Jest 

oczywiste, że  

w polskiej części Śląska jest znacznie więcej źródeł, a 

ich emisje są pięciokrotnie wyższe. 
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W województwie śląskim podobnie jak u nas zdają 

sobie sprawę, że największym problemem jest tzw. 

niska emisja, czyli emisje do strefy oddechowej. 

Pochodzi głównie z ogrzewań lokalnych. 

Województwo śląskie ma ośmiokrotnie więcej 

gospodarstw domowych niż nasz region, a ponad 

43% krajowego spalania opiera się na paliwach 

stałych, głównie węglu. Podawane emisje 

zanieczyszczeń ciałami stałymi są  

w Polsce pięciokrotnie wyższe. Jednak żadne 

obliczenia nie obejmują spalania odpadów, innych 

niedozwolonych pseudo paliw. 

 

W Polsce wspierana jest wymiana kotłów domowych 

już od ponad 10 lat, udało wymienić się ponad 11 000 

kotłów, z czego ponad 95% znajduje się w 

województwie śląskim. Kraj morawsko-śląski wspiera 

wymianę kotłów trzeci rok i ma przygotowane umowy 

z prawie 6 000 gospodarstwami domowymi. Do tej 

pory wymieniono 2300 kotłów na łączną dotację w 

wysokości 106 milionów koron. 
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W obu regionach podobny jest również transport. 

Gęsta infrastruktura transportowa, mało 

wykorzystywane lub niedokończone autostrady i 

intensywny ruch wewnętrzny  

w miastach. W województwie śląskim jest ponad 21 

000 km dróg utwardzonych i 2,7 mln 

zarejestrowanych pojazdów. Na 3500 km dróg w 

kraju morawsko-śląskim jeździ ponad 600 tysięcy 

pojazdów, przy czym emisje z transportu wykazywane  

w województwie i naszym regionie są na tym samym 

poziomie. Pytanie brzmi, w jakim stopniu są one 

zaniżane. 

 

Powietrze w sąsiednich regionach jest postrzegane 

jako wspólne. Województwo śląskie produkuje 5 razy 

więcej zanieczyszczeń ciałami stałymi niż kraj 

morawsko-śląski. Na sytuację imisji w regionie 

wpływa wysoka koncentracja przemysłu, ogrzewania 

lokalne, transport, specyficzny przepływ wiatru i 

krajobraz. Wiatr wieje najczęściej z południowego 

zachodu, czyli do Polski, a zwłaszcza w miesiącach 

letnich przesyła nasze emisje w małych dawkach do 

sąsiadów. Zimą wiatr zwykle się obraca, a emisje z 
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Polski płyną w znacznie większych dawkach do nas. 

Dzieje się tak przy gorszych warunkach rozpraszania i 

z udziałem ogrzewań lokalnych, które nie występują w 

lecie. Projekt Air Silesia pokazał, że wymieniamy mniej 

więcej taką samą ilość pyłu  

z województwem śląskimi, ale polskie emisje mają 

większy wpływ na pogarszanie się sytuacji imisyjnej w 

kraju morawsko-śląskim i powstawanie epizodów 

smogowych.
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Czujniki i ich wykorzystanie w mierzeniu jakości 

powietrza  

Technologia czujników jest jednym z wielu 

„nowoczesnych gadżetów”. W jaki sposób właściwie 

działa, co potrafi zmierzyć  

i jak dokładna może być? 

Pierwsze czujniki do mierzenia powietrza pojawiały się 

już 20 lat temu. Próba zminiaturyzowania mierzenia 

natrafiła jednak na problemy z niezawodnością i 

dokładnością urządzenia. Dlatego pierwsze czujniki 

były stosowane do mierzenia większych stężeń, 

szczególnie w środowisku pracy. Po raz pierwszy 

masowo zostały wykorzystane czujniki dwutlenku 

węgla (CO) w kopalniach, ale również w domach i 

mieszkaniach. 

Głównym celem czujnika do mierzenia CO było 

pilnowanie jego stężenia, aby nie doszło do zatrucia 

przez ludzi. Praktycznie  

w tym samym czasie pojawiło się zastosowanie 

czujnika do mierzenia metanu (CH4), jego stężenie 

było mierzona razem  

z tlenem (O2) w kopalniach i pilnował tzw. 

wybuchowości lub łatwopalności. 
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Ilustracja: Wielozadaniowe urządzenie do mierzenia aż 6-ściu substancji 

reasystems.com, urządzenie do mierzenia CO w gospodarstwach domowych 

Istnieje kilka podstawowych zasad, na podstawie 

których czujniki mogą dokonywać pomiarów: 

  

- czujniki elektrochemiczne 

- czujniki półprzewodnikowe 
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Schematyczne przedstawienie procesu detekcji sygnału 

zarejestrowanego przez czujnik 

Czujniki elektrochemiczne  

Czujnik elektrochemiczny jest właściwie ogniwem z 

elektrodami zanurzonymi do żelowego elektrolitu, 

który jest oddzielony od wewnętrznego środowiska 

membraną dyfuzyjną. Przez tą membranę 

przechodzą molekuły gazu, w elektrolicie dochodzi do 

procesów redukcji utleniania, a wynikiem jest zmiana 

elektrycznego potencjału ogniwa. Elektrody powoli się 

rozpuszczają, dlatego żywotność ogniwa jest 

ograniczona. 

Czujniki elektrochemiczne bywają z reguły bardzo 

wybiórcze – rzeczywiście mierzą monitorowaną 

substancję, potrzebują bardzo mało energii do 

działania, a ich żywotność zazwyczaj wynosi ok. 1 rok. 

Cena zależy od typu detektora i normalnie waha się 

od 5 do 30 tysięcy KCZ. Urządzenia są dzisiaj 

konstruowane w taki sposób, aby po upływie 

żywotności można było wymienić tylko ogniwo. 

Czujniki elektrochemiczne należą do 
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najpopularniejszych i ciągle wzrasta ich jakość, a cena 

spada. 

 

 

Ilustracja: przykład czujnika elektrochemicznego (sensor) 

Czujniki półprzewodnikowe 

Zasada działania czujnika leży w zmianie oporu 

półprzewodnika. Na jego powierzchnię jest 

absorbowana mierzona substancja. Półprzewodnik w 

przeciwieństwie do czujników elektrochemicznych nie 

zużywa się i dzięki temu jego żywotność wynosi 

dziesiątki lat. Istnieją obecnie zastosowania dla więcej 

niż 150 substancji. Zaletą czujników 

półprzewodnikowych jest wyższa czułość oraz 

zastosowanie również dla niskiego stężenia 

mierzonych substancji. Dzięki swojej zasadzie 

działania są jednak mniej wybiórcze, niż czujniki 

elektrochemiczne. 
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Ilustracja: przykład czujnika półprzewodnikowego (sensor)   
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Czujniki podczerwieni 

Czujniki wykorzystują zdolność niektórych molekuł 

(CO2, CH4, NO2) do absorbowania czerwonego 

światła – dzięki czemu molekuły drgają (wibrują). 

Mierzy się stopień wibracji. Czujniki są bardzo 

wybiórcze, pracują również w środowisku 

beztlenowym, ale jest to najdroższy wariant. 

 

 

Ilustracja: przykład czujników podczerwieni 

 

Źródła: 

Portal Tzbinfo – www.tzb-info.cz 

Strona www – www.draeger.com 

Strona www – www.raesystems.com 

Strona www – www.chromservis.eu

http://www.chromservis.eu/
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Wyniki mierzenia przez czujniki  

Do najbardziej skutecznych zastosowań czujników 

imisji należy mierzenie zapylenia – stężenia 

zawieszonych cząsteczek PM, stężenia dwutlenku 

azotu NO2 w powietrzu zewnętrznym.  

W celu mierzenia pyłu stosuje się czujniki oparte na 

zasadzie optycznej – nefelometry rozpraszające.  

Metoda polega na mierzeniu intensywności 

rozpylonego światła przy przejściu przez komorę, w 

której swobodnie unoszą się cząsteczki pyłu. Źródłem 

światła może być żarówka, lampa ksenonowa, laser 

itp. Nefelometria umożliwia również określenie 

wielkości cząsteczek, dzięki temu czujnik jest 

odpowiedni dla różnych cząsteczek w rozmiarze 10 

mikrometrów (PM10) i 2,5 mikrometrów (PM2,5), co 

jest zgodne z obowiązującymi limitami dla 

zawieszonych cząsteczek.  
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Ilustracja: czujnik do mierzenia pyłu, porównanie rozmiarów 

 

Obrazek: porównanie skoncentrowania PM2,5 u referencyjnego 

miernika pyłu (niebieska) i czujnika (czerwona) 

Wykres jest realnym porównaniem mierzenia 

referencyjnym, optycznym miernikiem pyłu (niebieska 

krzywa) i czujnikiem opartym o nefelometrię. Gęstość 

punktów u czujnika jest większa (uśrednienie w 

sekundach), co jest ich wielką zaletą. 
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Obie krzywe wykazują podobną dynamikę mierzonych 

stężeń, zgodność jest bardzo dobra. Czujnik delikatnie 

„nie doszacowuje” wyniki, co jest kwestią ustawienia 

współczynników konwersji, które są powszechnie 

stosowane 

w przyrządach optycznych. 

 

Czujnik NO2 działa na zasadzie 

elektrochemicznej (z 3 

elektrodami)  

i ma zakres pomiarowy 0-250 

ppb. Jest zatem wystarczająco 

czuły, aby zmierzyć imisje. 

Statystycznie, możliwość śledzenia czujników w 

odniesieniu do metod referencyjnych została 

oceniona tylko w kilku prowadzonych projektach. 

Niemniej jednak wykres pokazuje, że pomiar obu 

instrumentów na pierwszy rzut oka nie jest zły. 
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Źródła: 

http://www.alphasense.com/ 

http://cairpol.com/en/home/ 

Ocena mierzenia – ENVItech Bohemia s.r.o., VS TU Ostrava

http://www.alphasense.com/
http://cairpol.com/en/home/
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SMOG 

Ponownie zbliża się okres, kiedy może pojawić się 

smog.  

W niniejszym tekście krótko wyjaśnimy czym jest 

smog i kiedy powstaje, a w przyszłym numerze 

magazynu opiszemy jego wpływ na zdrowie i w jaki 

sposób się przed nim bronić. 

W pierwszej kolejności należy przedstawić często 

cytowane SMOG to nie jest FOG = czyli smog nie jest 

mgłą. SMOG co prawda powstał z angielskiego 

SMOKE i FOG, ale podstawowym warunkiem do jego 

powstanie jest obecność substancji 

zanieczyszczających. Jesienne mgły są zjawiskiem 

naturalnym  

i na pewno nie mają negatywnego wpływu na nasze 

zdrowie. 
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W jaki sposób zatem powstaje smog? 

Powstanie smogu jest wynikiem istnienia źródeł 

zanieczyszczenia powietrza i odpowiednich warunków 

meteorologicznych. Do powstania smogu przyczyniają 

się źródła przemysłowe, ogrzewania lokalne i 

transport. Powstanie smogu wspiera inwersja 

temperatury, wysoka wilgotność, powolnie wiejący 

wiatr i duża intensywność promieniowania 

słonecznego. Kształt krajobrazu i nienaturalne 

przeszkody mogą wydłużać trwanie epizodów 

smogowych do wielu dni. W trakcie sytuacji 

smogowych zazwyczaj nie wieje wiatr. 

 

Ilustracja: przedstawienie normalnego stanu, czyli bez inwersji   
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Czym jest inwersja? 

Jeśli temperatura powietrza wraz z wysokością 

rośnie, mówimy o inwersji temperatury. Inwersja 

temperatury nie jest zjawiskiem normalnym, ale jest 

to bardzo stabilny stan i nie chce opadać w dół. W 

wyniku tego atmosfera nie miesza się  

w żaden sposób.    

Przyczyn, które potencjalnie mogą prowadzić do 

powstania inwersji jest kilka. Może chodzić o 

nadmierne ochłodzenie powietrza w miesiącach 

zimowych, niską intensywność promieniowania 

słonecznego, albo zwiększone pojawienie się pokrywy 

śnieżnej – ta bowiem może odbijać dużą część ciepła. 

 

Ilustracja: przedstawienie inwersji   
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Jakie rozróżniamy typy smogu? 

Smog londyński (zimowy) 

Smog londyński jest znany już od czasów rzymskich. 

Pierwsze rzeczywiście udokumentowane sytuacje 

smogowe miały miejsce już w XIV wieku w Londynie i 

były związane z początkami używania węgla. 

Najbardziej znanym epizodem smogowym jest Wielki 

smog londyński, który spowodował w zimie 1952/53 

ponad 12 tysięcy zgonów. Przyczyną śmierci tysięcy 

ludzi było przeludnione miasto, ekspansja 

przemysłowa i zima. Większość ludzi w Londynie 

ogrzewała się węglem. Kiedy przestał wiać wiatr, 

inwersja zamknęła smog w warstwie przyziemnej. 

Zabójcza mieszanina utrzymała się w Londynie przez 

3 miesiące. 

Smog fotochemiczny (letni) 

Ten typ smogu został opisany w latach 40-tych w Los 

Angeles. W odróżnieniu od Londyńskiego warunkiem 

jego powstania jest wystarczająca ilość tlenku azotu, 

węglowodorów (szczególnie ciekłych), tlenku węgla i 

ozonu przygruntowego. Ta mieszanina jest głównie 

dostarczana do powietrza przez transport  

w wielkich miastach. Do rozpoczęcia typowej reakcji 

fotochemicznej potrzebne jest jeszcze intensywne 
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promieniowanie słoneczne. Dzięki niemu powstają 

rodniki tlenowe (aktywny tlen), które są bardzo 

reaktywne i biorą natychmiastowy udział w szeregu 

reakcji. 

 

Ilustracje przedstawiające SMOG 

Tabelka różnic pomiędzy poszczególnymi typami 

smogu: 

 klasyczny fotochemiczny 

pierwsze opisane 
pojawienie się 

Londyn Los Angeles 

substancje 
zanieczyszczające 

SO2, NO2, cząstki stałe Nox,O3, HCx – VOC, CO 

inne potrzebne czynniki mgła słońce 

źródła spalanie paliw 
kopalnych 

transport 
samochodowy 

wpływ na człowieka podrażnienie dróg 
oddechowych 

podrażnienie oczu, 
wpływ na system 
nerwowy 

wpływ na substancje 
chemiczne 

redukcyjny  oksydacyjny 

czas pojawienia się 
najgorszych epizodów 

zima (0 - 5⁰ C) lato (25 - 30⁰C)  
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Poradnia: jednostki 

Stężenie substancji w powietrzy jest z reguły 

podawane w jednostkach, których wymaga 

ustawodawstwo odnośnie obowiązującego limitu. 

Przy imisji chodzi o stężenie 

nazwa 
jednostki 

substancje mierzone rozmiar, 
szereg 
jednostki 

występowanie 

gram 
(kilogram, 
tona) 

Zanieczyszczające ciała 
stałe SSZ ze źródeł 
przemysłowych 

1 emisja 

miligram PAU i metale ze źródeł 
przemysłowych 

10-3 g emisja 

mikrogram CO, NO, NO2, SO2, PM10 10-6 g imisja 

nanogram benzo(a)piren, metale 
ciężkie 

10-9 g imisja 

femtogram polichlorowane bifenyle 
PCB, DDT 

10-12 g imisja 

pikogram dioksyny, furyny 10-15 g imisja 

Czasami jest możliwość spotkać inne 
„niestandardowe“ jednostki. Ich stosowanie jest 

jednak logiczne, szczególnie 

 u mieszanin i często bardziej zrozumiałe dla 

specjalistów.  

Chodzi mianowicie o:  
ppm – jednostka oznacza ilość cząstek substancji 

mierzonej, zawartych w 1 mln cząstek powietrza  

ppb – jednostka oznacza ilość cząstek substancji 

mierzonej, zawartych w 1 mld cząstek powietrza  
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Konwersja podanych jednostek na stężenie jest 

możliwa do przeprowadzenia dzięki równaniu stanów 
dla gazów.  

Z powodu ich natury dla każdej substancji jest inna. 

Chodzi  

o poniższe równanie  

𝑆𝑡ęż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑣 
𝜇𝑔

𝑚3 =
𝑠𝑡ęż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑤 𝑝𝑝𝑏 ∗  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑧ą𝑠𝑡𝑒𝑐𝑧𝑘𝑜𝑤𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖

24,45
 

Tabela konwersji ppb/ppm na μg/m3: 

 
substancja ppb μg/m3 

dwutlenek siarki 1 2.93 

tlenek węgla 1 1.25 

dwutlenek azotu 1 2.05 

tlenek azotu 1 1.34 

 

Powszechnie dostępne dzisiaj urządzenia do analizy 

mierzą z powodzeniem stężenie 10-15 g/m3 

powietrza. Chodzi o masę większych wirusów (HIV), 

bakterii lub komórek. Niektóre substancje, np. 

dioksyny, mają wpływ na zdroje ludzkie nawet w tak 

małych stężeniach. Istnieje jednak potrzeba 

zrozumienia, że nie chodzi o „dostrzegalną okiem“ 

ilość i występowanie tych substancji jest związane z 

działaniami człowieka, ciało nie potrafi je rozłożyć. 

Dlatego mierzone jest nawet tak niskie stężenie.  

Dla wyobrażenia nos ludzki jest zdolny przechwycić 

20 ng olejku różanego w 1 m3 powietrza. 
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Czy wiesz jak postrzegamy powietrze? 

W latach 2013-2014 miasto Ostrawa zleciło 

opracowanie badania opinii publicznej mieszkańców 

regionu Ostrawy  

i przygranicznego regionu Polski. Celem badania było 

dowiedzieć się jak różnią się opinie mieszkańców 

odnośnie stanu powietrza. Chodziło o porównanie 

własnej inwencji, funkcjonalności administracji 

państwowej, samorządów  

i przepływie informacji. 

Zbiór wyników obejmował odpowiedzi od 1000 

respondentów w wieku ponad 18 lat. Zbiór ankiet 

odbywał się w okresie letnim i zimowym 2013. 
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Z obrazku jasno wynika, że zainteresowanie problemami 

powietrza jest i dzisiaj u społeczeństwa bardzo podobne. 

Na pytanie, czy ochrona środowiska naturalnego dla 

mieszkańców jest ważna odpowiedzieli twierdząco z 

daleko większym naciskiem mieszkańcy Czech. 

 

Emisja REZZO 1+2+3 

 W 1957 roku emisje w SmK tylko z resortu 

energetyki wynosiły 500 kt. Sytuacja  

w województwach wyraźnie się polepszyła  

w ciągu ostatnich 50-ciu lat i emisja ciał stałych 

obniżyła się ponad 100-krotnie. Mimo tego roczny 

limit imisji PM10 w wielu miejscach jest 

przekraczany. Powiązanie emisja/ imisja nie jest 

proste i okazuje się, że znaczącą rolę odgrywają 

ogrzewania lokalne i procesy w atmosferze. 
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Interesujące jest, że mieszkańcy Polski czują się nie 

wystarczająco informowani o stanie środowiska 

naturalnego.  

W nawiązaniu do tego interesujące jest natomiast to, 

że pomimo tego w Polsce o wiele więcej ludzi jest 

zadowolonych  

z jakości powietrza niż w Czechach. 

Interesujące jest również to, że autochtoni reagują na 

zanieczyszczenie powietrza bardziej spokojnie. 

Podczas gdy prawie 10% nowo przesiedlonych (do 10 

lat) chce się wyprowadzić. U mieszkańców z pobytem 

ponad 25 lat jest to już tylko ponad 2,5 %. U tej samej 

grupy jest również odpowiedź 26% respondentów, że 

region się im podoba i na pewno nie będą się 

przeprowadzać. 
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Badanie pokazało, że nie istnieją aż tak 

fundamentalne problemy w odbiorze 

zanieczyszczonego powietrza i znaczącą na nie 

wpływa świadomość i media.  

 

Dotacja na kotły jest dzisiaj jednym  

z najbardziej znaczących narzędzi do regulacji 

emisji z ogrzewań lokalnych. Jej większy sukces 

zagwarantowałaby skuteczna polityka paliwowa. 

Paliwa stosowane w regionie odzwierciedla 

szczególnie: 

• cenowa dostępność paliw 

• warunki socjoekonomiczne 

• przyzwyczajenie lokalne 

• „wiara” w system 

W Polsce w 2012 roku spalało się więcej paliw 

stałych do produkcji ciepła niż w Czechach. 
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Dotacje na kotły 

 

Tzw. dotacje na kotły robią się powszechne we 

wszystkich krajach Republiki Czeskiej. Aktualnie 

Ministerstwo Środowiska przygotowuje nowy 

program dotacyjny na wymianę starych kotłów za 

nowoczesne kotły niskoemisyjne lub bez emisyjne 

źródła ciepła, które będą realizowane w ramach 

Programu operacyjnego dot. środowiska naturalnego 

(cz OPZP). Celem jest obniżenie emisji z ogrzewań 

lokalnych, które mają udział  

w ekspozycji mieszkańców na przekraczające limity 

stężeń substancji zanieczyszczających. W programie 

dotacyjnym skierowanym na wymianę starych kotłów  

w ramach okresu programowego 2014-2020  dla 

całej Republiki Czeskiej jest przeznaczonych ok. 9 mld 

KCZ, co prezentuję wyraźnie większą ilość środków 

finansowych niż wcześniejsze państwowe  

i wojewódzkie apele. 
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W kraju morawsko-śląskim wymieniono dotychczas 

ponad 2500 kotłów, ale złożono ponad 5000 

wniosków. W województwie śląskim w ciągu 15 lat 

wymieniono ponad 10 tyś. kotłów.  

Bliższe informacje znajdują się na: 

www.lokalni-topeniste.msk.cz  

www.nieskaemisja.pl
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Środowisko wewnętrzne 

Powietrze na zewnątrz jest dzisiaj najbardziej 

zauważaną częścią środowiska naturalnego. Jednak 

o wiele ważniejszy wpływ na ekspozycję organizmu 

ma jakość powietrza środowiska wewnętrznego.  

Okręgowa stacja higieny w Ostrawie w ramach 

swoich kompetencji poświęca się dbaniu o powietrze 

w środowisku wewnętrznym: wyposażenia przedszkoli 

i szkół, obiektów medycznych, ośrodków kulturowych i 

sportowych. Czyli  

w pomieszczeniach, w których dochodzi do 

gromadzenia się ludzi. Znaczenie tej opieki 

podsumowuje obrazek dnia powszedniego.  

 
Ilustracja: Rozłożenie czasu w dniu 

powszednim 
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W środowisku wewnętrznym spędzamy nawet więcej 

niż 90% dnia. 

Do środowiska wewnętrznego dostaje się szereg 

specyficznych substancji z wyposażenia, takie jak 

kleje, spoiwo malarskie  

z mebli, kosmetyki itd. Nieodpowiedni reżim wymiany 

powietrza i zła wilgotność prowadzi do pojawienia się 

pleśni. Dywany przy ocieraniu powodują powstanie 

bardzo drobnych  cząsteczek. Na jakość wpływają 

również ksera, drukarki, klimatyzacja itd. 

W Czechach jakość powietrza wewnętrznego reguluje 

rozporządzenie MZd nr 6/2003 Dz. U. Niniejsze 

rozporządzenie obecnie jednak nie zdoła objąć zmian 

w technologiach i odnosi się w szczególności do 

substancji podstawowych podobnych do tych, które 
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znajdują się w powietrzu zewnętrznym. Co więcej 

przepis nie odnosi się do mieszkań i sporadycznie 

dotyczy biur. Jeśli środowisko wewnętrzne zmieni się 

na pracownicze, co jest kwestią zaszeregowania, 

regulowane jest już zupełnie innymi przepisami.  

Największym problemem rozporządzenia nr 6 jest 

podstawowa niezgodność limitów dla PM10. Dla 

środowiska zewnętrznego wynosi 50  ug/m3, a 

odpowiadający limit dla środowiska wewnętrznego 

wynosi 150ug/m3.  

Aktualnie przygotowywana jest nowelizacja 

niniejszego rozporządzenia, ale prawdopodobnie nie 

będzie dostępna jeszcze minimalnie przez 2 lata. 

Obecnie do środowiska wewnętrznego kwalifikuje się 

szereg nowych technologii, jakimi są nanocząsteczki, 

nowe materiały budowlane, farby czy plastiki. 

Materiały już istniejące są również ulepszane pod 

względem łatwopalności, stabilności koloru i 

żywotności. Uchwycenie tego procesu jest obecnie 

bardzo trudne i pod względem ustawodawczym 

niewystarczające. 

Bliższe informacje są dostępne na stronie KHS kraju 

morawsko-śląskiego z siedzibą w Ostrawie 

www.khsova.cz. 
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Kotły klasy emisyjnej 5 

Wsparcie ogrzewania ekologicznego jest nośnym 

tematem nie tylko w Czechach, ale wspiera go 

również UE. Dzięki temu zaplanowano dla Republiki 

Czeskiej 9 mld KCZ na modernizację sposobów 

ogrzewania lokalnego.  

UE ma jednak warunek, aby nowo instalowane kotły 

spełniały 5. kategorię emisji. Co to oznacza w 

praktyce? Klasy emisyjne ustanawia CSN 303-5 i 5. 

kategoria przedstawia wierzchołek technologiczny. 

Emisje pyłu mogą w kotłach automatycznych wynosić 

max. 40 mg/m3, emisje CO max. 500 mg/m3.  

W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych 

kotłów klasy 1. i 2. chodzi o 5-krotnie większe 

ograniczenie limitu dla pyłu  

i więcej niż 20-krotne dla CO. Wpływ na czystość 

powietrza jest bezsprzeczny. 
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Wymiana kotła jest jednak wymagająca i w 

większości jest powiązana z modyfikacją dróg 

spalinowych oraz z większymi kosztami realizacji, ok. 

150-200 tyś. KCZ. 

Na rynku obecnie w klasie 5. są do dyspozycji kotły  

w szczególności na palety, biomasę, ale również na 

węgiel. Pytaniem jest, czy tradycyjny węgiel będzie 

wspierany.  

W naszym regionie korzystanie z węgla ma korzenie 

historyczne. Producenci na pewno zareagują na 

wymagania dotacyjne.  

Bliżej na temat dostępnych technologii można się 

dowiedzieć na www.vytapeni.tzb-info.cz 

 

http://www.vytapeni.tzb-info.cz/
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40  Promocja 

 

Projekt eAir news, registrační číslo projektu: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000987 

je realizován z z Programu přeshraniční spolupráce 

Interreg V-A Česká republika-Polsko. 

 

Projekt eAir news, rejestracyjny numer projektu: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000987 

realizowany jest w ramach Programu współpracy 

transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - 

Polska.  

 

 

 


