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Pachnie czy śmierdzi? Zapachy i 

smaki każdy postrzega inaczej, 

naukowcy odkryli dlaczego. 

Co jednemu smakuje, drugiego 

obrzydza. Co jest dla kogoś 

przyjemnym zapachem, sprawie że  

ktoś inny musi zatykać nos. Nad 

tym wyjątkowym fenomenem 

łamali sobie głowę specjaliści 

z izraelskiego  Instytutu 

naukowego Weizmanna, którzy 

podobno odkryli, dlaczego ludzie 

mają bardzo odmienne  gusta. 

Nasza zdolność postrzegania 

zapachu i smaku jest 

kontrolowana w przybliżeniu przez 

tysiąc genów, z czego połowa jest 

nieaktywna… 

Substancje zapachowe 

Substancje zapachowe 

śmierdzą, drażnią i  

uprzy-krzają życie. Ale 

w jaki sposób powstają i 

czy stanowią zagrożenie 

dla zdrowia? …str.4 

Monitoring powietrza 

Jak właściwie 

monitorować powietrze, 

co mierzy się najczęściej 

i czy można ufać 

pomiarom. ...str. 6 

Działanie pyłu 

Pył ma wpływ na 

zdrowie.  Czy wiesz 
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3 Substancje zapachowe w 

powietrzu 

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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Substancje zapachowe w powietrzu  

Pole węchowe jest niewielkim żółtawym, około 5 cm 

obszarem w sklepieniu jamy nosowej. Cała jama, 

ograniczona od dołu podniebieniem, a z góry 

podstawą czaszki, jest miejscami wyścielona aż  4 mm 

nabłonkiem, bogato ukrwioną błoną śluzową. Uchodzi 

do niej wiele gruczołów śluzowych eliminujących 

ciągłą powłokę śluzu, która jest lepkim płynem 

utrzymującym wilgotność błony śluzowej. Na 

obszarze jamy nosowej znajdują się zakończenia 

nerwowe, które odbierają bodźce zapachowe. Obszar 

ten, który nazywamy nabłonkiem węchowym lub 

obszarem węchowym, jest gęsto wypełniony 

milionami zakończeń nerwowych - małymi komórkami 

węchowymi. 

Poszczególne zapachy przyjemne i nieprzyjemne 

wykrywane są przez nerwy węchowe, które w postaci 

włosów sterczą w stronę górnej części jamy nosowej i 

pochłaniają oraz analizują molekuły z wdychanego 

powietrza. Komórki węchowe nawilżane są przez 

wydzielinę gruczołów węchowych, drażnione są 

substancjami gazowymi w wdychanym powietrzu, 

które rozpuszczają się w wydzielinie, a dopiero później 

są wyczuwane. Na poziomie błony śluzowej komórki 

węchowe tworzą splot ze swoich wypustek 



 

 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

LUTY 2018 

5 Substancje zapachowe w powietrzu 

obwodowych, z którego powstają włókna nerwu 

węchowego. Kieruje on doznanie węchowe do opuszki 

węchowej, a stamtąd do węchowego centrum mózgu 

na dnie płata czołowego mózgu końcowego. Ocena 

doznania jest procesem złożonym. Przesłany sygnał 

musi zostać porównany z tym, co już jest zapisane  

w pamięci, abyśmy mogli stwierdzić, czy zapach jest 

przyjemny, co właśnie czujemy lub który ze znanych 

zapachów jest najbardziej do tego podobny. 

- człowiek należy do tzw. mikrosomatów, czyli 

stworzeń ze słabo rozwiniętym zmysłem węchu  

- jesteśmy w stanie odróżnić substancje w 

stężeniach, które nie są wykrywalne za pomocą 

powszechnych metod fizycznych i chemicznych, 

np. przy olejku różanym jest to już ilość 

0,00000002 mg w 1 l powietrza 

- zmysł węchu np. u wilka  jest prawie o milion 

razy lepszy, niż u człowieka. Tkanka węchowa 

wilka zajmuje obszar 14 razy większy niż ludzka i 

zawiera prawie 200 milionów komórek 

węchowych, podczas gdy u człowieka jest ich 

tylko 5 milionów! 
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- człowiek jest zdolny rozpoznać o wiele więcej 

różnych zapachów, niż jest w stanie rozróżnić 

dźwięków   

- człowiek jest zdolny do rozróżnienia kilku tysięcy 

zapachów, ale doznania zapachowe często nie 

można dokładnie zaklasyfikować 

- tzw. czyste doznania węchowe dostarcza około 

pięćdziesiąt substancji, które można podzielić 

na zapachy przyjemne lub nieprzyjemne: 

korzenne, kwiatowe, owocowe, żywiczne, gnilne 

i spalenizny 

- większość substancji swoim zapachem 

wywołuje mieszane uczucia i bardzo często 

wiążą się  

z podrażnieniem innych zmysłów, np. kubków 

smakowych 

- kobiety mają średnio aż o 20% delikatniejszy 

zmysł węchu i tę preferencję zachowują przez 

całe życie, genetycznie predysponują 

delikatniejszym zmysłem węchu, zwracają 

większą uwagę na bodźce węchowe  

i postrzegają je w szerszym spektrum 
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Trwałą utratę węchu mogą powodować opary 

niektórych substancji chemicznych, czasami nawet 

już po jednorazowym oddziaływaniu.  

Do takich chemikaliów należy np. : 

• glikol butylenowy, kwas benzoesowy, 

dwutlenek siarki lub fosforofluorki 

Tymczasową utratę węchu może spowodować np.: 

• siarkowodór, dwusiarczek węgla, kwas 

siarkowy  

i formaldehyd 

Węch się bardzo szybko adaptuje, dlatego po 

pewnym czasie jesteśmy w stanie łatwo znieść nawet 

bardzo nieprzyjemne zapachy. Jeśli wszystkie 

komórki węchowe są wystawione na pewien zapach 

przez dłuższy czas, przestają przekazywać sygnały do 

mózgu. 
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Monitoring powietrza  

Zasada monitorowania imisji 

Historia monitoringu w Republice Czeskiej 

Ochrona czystości powietrza w Republice Czeskiej ma 

50-letnią historię. Po drugiej wojnie światowej 

głównym celem było odbudowania gospodarki, a 

jakości powietrza nie poświęcano wiele uwagi. W 

latach 50-tych XX wieku, stopniowo rozwijał się 

przemysł ciężki i budowa elektrowni węgla 

brunatnego  

w Podkrušnohoří, co spowodowało pogorszenie 
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sytuacji imisji w regionie. Dopiero w 1967 roku, kiedy 

zostało utworzone Ministerstwo Leśnictwa i 

Gospodarki Wodnej (cz MLVH), monitorowanie jakości 

powietrza zostało powierzone Instytutowi 

Hydrometeorologicznemu. W latach 70-tych 

Czechosłowacja była na 3. miejscu największego 

obciążenia dwutlenkiem siarki w Europie po NRD i 

Belgii. Następnie  

w wyniku kwaśnych opadów doszło do ogromnych 

szkód  

i obumierania lasów. Do źródeł zanieczyszczenia do 

elektrowni cieplnych dołączył transport i ogrzewania 

lokalne. Zaczęto na poważnie studiować daleką 

transmisję zanieczyszczeń. W latach 90-tych 

powstała na całym terenie Czech zautomatyzowana 

sieć do monitorowania jakości powietrza (ISKO) 

koncentrująca się na dwutlenku siarki, pyle i tlenkach 

azotu. Znaczącym przełomem w późnych latach 90-

tych było odsiarczenie elektrowni i spadek emisji 

cząstek pyłu. Stopniowo uwaga skupiona była na 

monitorowaniu drobnych cząsteczek PM10  

i ozonu. 

System monitoringu powietrza w Republice Czeskiej 



 

 

LUTY 2018 

 

ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

10  Monitoring powietrza 

Obecnie istnieją 2 podstawowe linie monitoringu 

powietrza.  Monitorowanie jakości powietrza 

wykonuje ČHMÚ Praha jako organizacja stworzona 

do tego celu przez Ministerstwo Środowiska. Wyniki 

są wykorzystywane do zarządzania jakością 

powietrza w Republice Czeskiej i wszystkich zgłoszeń. 

Mierzenie przez ČHMÚ jest od dawna związane z 

Systemem monitorowania stanu zdrowia 

mieszkańców w odniesieniu do środowiska 

naturalnego, który realizuje Państwowy Instytut 

Zdrowia i Instytuty Zdrowia wyznaczone przez 

Ministerstwo Zdrowia. Oba systemy współpracują ze 

sobą i udostępniają dane. 
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Podstawowe monitorowanie imisji prowadzi czeski 

Instytut Hydrometeorologiczny (C ̌HMÚ). Wyniki 

monitoringu wykorzystywane są przez Ministerstwo 

Środowiska do zarządzania jakością powietrza 

poprzez regulację źródeł. 

Wszystkie informacje są dostępne na stronie 

internetowej C ̌HMÚ www.chmi.cz. 

Monitoring opiera się na bezustannym pomiarze przez 

automatyczne analizatory, w większości z 

bezpośrednią transmisją danych. 

Stacje monitorujące AIM wyposażone są w 

analizatory do mierzenia stężenia SO2, NO, NO2, O3, 

CO i cząstek zawieszonych PM10, ewentualnie PM2.5. 

Prawie wszystkie stacje równocześnie monitorują 

meteo parametry - prędkość i kierunek wiatru, 

temperaturę, ciśnienie, wilgotność. 

MMI  

http://www.chmi.cz/
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Manualne monitorowanie imisji wykonuje się 

szczególnie dla substancji, które muszą być 

analizowane w laboratorium. Manualny odbiór 

szczególnie potrzebują substancje organiczne (PAU, 

VOC, PCDD / F itp.) i metale ciężkie. 

Operatorzy monitoringu  

Oprócz ČHMÚ, SZÚ i ZÚ monitoring prowadzą 

również miasta, kraje, firmy prywatne itd. 

Przykładem jest  monitoring ISKOV kraju Wysoczyna.  

 

Czyste i 24-godzinnie eksponowane filtry z cząsteczkami pyłu PM10. 
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Rodzaje stacji monitorujących 

Rodzaj stacji Pod wpływem Reprezentatywność 

drogowa transportu, 

umiejscowiona do 

50 m od 

komunikacji 

100 – 1000 m 

przemysłowa przemysłem,     

umiejscowiona na 

obszarze fabryki lub  

w miejscu jej 

ingerencji 

10 – 100 m 

terenowa bez źródeł,  

w swobodnych 

lokalizacjach 

stacje podmiejskie  

1 - 1,5 km  

stacje wiejskie  

10 - 20 km 

 

Szkieletowa sieć monitorowania powietrza jest 

zintegrowana z europejską siecią jakości powietrza 

EUROAIRNET. Niniejsza sieć ustanawia kryteria 

klasyfikacji stacji tak samo w całej Europie. 
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Substancje monitorowane 

Podstawowy monitoring koncentruje się na 

wszystkich substancjach wymienionych w ustawie o 

ochronie powietrza  

i wyznacza dla nich limity. 

Limity:  

• aerozol atmosferyczny / cząstki zawieszone 

PM10, PM2.5 i lokalnie PM1 

• zanieczyszczenia gazowe SO2, CO, NO/NO2, 

O3 

• lotne związki organiczne (benzen, toluen, 

styren) 

• zawartość wybranych metali ciężkich w PM10 – 

As, Pb, Cd, Ni, Hg 

• zawartość wybranych WWA – benzo(a)piren + 

11 innych toksycznych  

Do oceny zmierzonych stężeń stosuje się średnią 

arytmetyczną o długości: 

• 1 godzina 

• 24 godziny 

• 1 rok  
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Metody mierzenia 

Metody pomiaru automatycznych analizatorów są 

wymienione w normach EN. Większość obecnie używanych 

urządzeń korzysta z metod referencyjnych. Jedynie do 

ciągłego pomiaru zawieszonych cząstek przeprowadza się 

test równoważności, tzn. odniesienia do referencyjnej 

metody grawimetrycznej. 

Substancja 

mierzona  
Metoda Norma Uwagi 

SO2 UV fluorescencja 
EN 

14212:2005 
referencyjna 

NO chemiluminescencja EN 14211:2005  referencyjna 

NO2 chemiluminescencja EN 14211:2005  referencyjna 

NOx chemiluminescencja EN 14211:2005  referencyjna 

CO IR spektrometria 
EN 

14626:2005  
referencyjna 

O3 
UV fotometria 

absorpcji 

EN 

14625:2005  
referencyjna 

PM10 
radiometria, optyczna, 

częstotliwość 
EN 11341: 1999 równoważna* 

BTX 
chromatografia 

gazowa 

EN 

14662:2005  
referencyjna 

* niezbędne badanie porównawcze metodą referencyjną 
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Technologia oprzyrządowania stale się poprawia, jest 

bardziej niezawodna i dokładniejsza. Analizatory 

mogą mierzyć stężenia 100 razy niższe niż te, które 

normalnie występują w atmosferze. 
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Działanie pyłu na organizm ludzki  

Cząstki pyłu naturalnie występują w powietrzu. Mogą 

być pochodzenia naturalnego lub stworzone w 

wyniku działalności człowieka. Powietrze bez cząstek 

pyłu nie istnieje. W przypadku działalności człowieka 

są wypuszczane tzw. stałe substancje 

zanieczyszczające (SSZ), głównie przy spalaniu paliw. 

Ważnym parametrem SSZ jest ich rozmiar, wyrażany 

w mikrometrach (μm), gdzie można powiedzieć "czym 

mniejsze cząstki – tym większy problem". Najmniejsze 

cząstki najsłabiej poddają się grawitacji i pozostają 

rozproszone przez długi czas - unoszą się. Z powodu 

swojego rozmiaru następnie dostają się do dróg 
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oddechowych. Poniższy obrazek ilustruje rozmiar 

aerozolu atmosferycznego. 

Aerozol przenika do ciała wraz z wdychanym 

powietrzem. Cząstki do 10 mikronów zostają 

wychwycone w nosie i nie przechodzą dalej. Mniejsze 

niż 10 mikronów w zależności od ich rozmiaru, przejdą 

aż do płuc i pęcherzyków płucnych. Większe cząstki są 

stopniowo oddzielane w drogach płucnych przez 

sedymentację. Górne drogi oddechowe wychwytują 

cząstki większe niż 5 mikronów, mniejsze cząstki 

dostają się do pęcherzyków płucnych, odpowiednio im 

mniejsze, tym więcej cząsteczek dostanie się do płuc 

(najskuteczniejsza jest frakcja mniejsza niż 2,5 

mikrona). 

Tchawica i oskrzela, podobnie jak jama nosowa, 

pokryte są nabłonkiem rzęskowym, w którym 

rozproszone są komórki kubkowe wytwarzające śluz. 

Cząsteczki nierozpuszczalne uwięzione są w śluzie i 

zostają albo połknięte, albo wykaszlane. Zdolność do 

samooczyszczania się płuc (nabłonka rzęskowego) 

jest efektywna aż w 99%. 
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Drobne cząsteczki pyłu są znacznie bardziej 

niebezpieczne dla organizmu jako nośnik wielu 

substancji organicznych  

i nieorganicznych. 

Toksykologia wybranych substancji 

• Aerozol atmosferyczny PM10  

Ekspozycje krótko- i długoterminowe prowadzą do 

zwiększonej śmiertelności, zwiększonej liczby objawów 

chorób układu oddechowego i sercowo-

naczyniowego, zwiększonej liczby ostrych 

hospitalizacji i zwiększonego zażywania leków 
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• Dwutlenek siarki SO2 

Jest szczególnie drażniący dla górnych dróg 

oddechowych, powoduje kaszel, w ciężkich 

przypadkach może powodować obrzęk płuc. Mniejsze 

stężenie powoduje zapalenie oskrzeli, astmę i 

zapalenie płuc. 

• Tlenek azotu NO, dwutlenek azotu NO2 

Tlenek azotu silnie drażni drogi oddechowe, powoduje 

sinicę  

i zmianę hemoglobiny w utlenioną methemoglobinę. 
Ostre zatrucie objawia się uporczywym kaszlem, 

może powodować obrzęk płuc lub inne uszkodzenie 

płuc. Methemoglobina pojawia się we krwi, dochodzi 

do zablokowania transportu tlenu przez krwinki 

czerwone. W cięższych przypadkach prowadzi aż do 

szoku, drgawek, duszności i śmierci. Gazy azotowe są 

podejrzewane o działanie rakotwórcze. 

• Ozon O3 

Ozon w kontakcie bezpośrednim jest bardzo szkodliwy 

dla organizmów. Działa drażniąco na drogi 

oddechowe i może powodować obrzęk płuc ze 

skutkiem śmiertelnym. Docelowym miejscem działania 
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jest układ oddechowy. Chroniczne narażenie na 

działanie ozonu może prowadzić do zapalenia oskrzeli 

lub innych chorób płuc. Ma działanie drażniące - 

pieczenie oczu, nosa, gardła, ewentualnie ciśnienie w 

klatce piersiowej, kaszel i bóle głowy 

• Dioksyny i furany (PCDD/F) 

Wpływają na układ odpornościowy i nerwowy. W 

niektórych przypadkach mogą nawet być 

rakotwórcze. Narażenie na ostrą ekspozycję dioksyn 

prowadzi do pieczenia oczu, nosa i gardła. Często te 

odczucia są związane z bólem głowy, zawrotami, 

przewidzeniami, bólem mięśni i stawów, nudnościami  

i wymiotami, dusznością i niepokojem emocjonalnym. 

 

• Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

(PAH, WWA) 

Benzo(a)piren jest wielopierścieniowym 

węglowodorem aromatycznym z pięcioma 

pierścieniami benzenowymi. Może powodować raka. 

Może powodować uszkodzenie dziedzicznych 

właściwości. Może uszkodzić zdolność reprodukcyjną. 

Może uszkodzić płód w ciele matki. Może powodować 
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uczulenie  

w kontakcie ze skórą. 

• Formaldehyd 

Podobnie jak SO2, formaldehyd podrażnia drogi 

oddechowe  

i pogarsza ich choroby, może powodować bóle głowy  

i podrażnienie oczu. 

• Metale ciężkie 

Substancje o bardzo poważnych skutkach dla 

zdrowia,  

z których szereg ma działanie rakotwórcze i 

mutagenne, kumulują się w środowisku naturalnym. 

Jak chronić się przed negatywnymi wpływami 

zanieczyszczonego powietrza: 

Jeśli poziom zanieczyszczenia jest szczególnie wysoki  

(np. w zimie w niekorzystnych warunkach 

dyspersyjnych), spróbuj wychodzić jak najmniej na 

zewnątrz. 

Jeśli musisz wyjść, spróbuj ograniczyć swój pobyt na 

zewnątrz do wczesnych godzin porannych lub do 

godzin wieczornych. Jest to szczególnie ważne w 
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sytuacjach, w których występują wysokie poziomy 

ozonu w warstwie przyziemnej, albowiem światło 

słoneczne zwiększa jego poziom. 

W okresie złych warunków dyspersyjnych nie ćwicz na 

zewnątrz i nie biegaj. Czym szybciej i głębiej 

oddychasz, tym więcej wdychasz zanieczyszczeń. 

Wietrz w domu krótko.  

Ważne jest, aby dbać o prawidłowe odżywianie  

i przyjmować wystarczającą ilość witamin – nie 

chronią one co prawda przed wdychaniem 

zanieczyszczeń, ale pomogą ciału lepiej radzić sobie z 

konsekwencjami ich negatywnego działania.
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BADANIE RYNKU – Lekarz pierwszego 

kontaktu w Republice Czeskiej oczami 

pacjentów  

Prawie dwie trzecie dorosłych w Czechach odwiedza 

lekarza rodzinnego maksymalnie 2x w roku. Wręcz 

przeciwnie, częściej niż 7x w roku odwiedza lekarza 

rodzinnego ok. 9% badanych. 

Do gabinetów lekarzy pierwszego kontaktu w 

Czechach najczęściej chodzą ludzie starsi i z niższym 

poziomem wykształcenia. 
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Najważniejszym kryterium zadowolenia z pracy 

lekarza rodzinnego jest czas oczekiwania u lekarza. Z 

drugiej strony nowoczesne formy obsługi 

(nowoczesne formy komunikacji, całodobowa 

poradnia telefoniczna) nie przyciągają zbyt wielu 

osób. 
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Czas oczekiwania nie jest najważniejszy dla osób w 

wieku powyżej 60 lat (badania profilaktyczne). Inaczej 

zachowują się również ludzie z najwyższym 

wykształceniem. 

 

 

 

Ponad 80% społeczeństwa uważa, że zna czas pracy 

swojego lekarza pierwszego kontaktu. Jednak w 

pytaniu kontrolnym ponad 50% z nich deklaruje, że 

musi te godziny sprawdzić (kartki w portfelu, strona 

internetowa itp.) 
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Najczęściej swoje "niedoinformowanie" przyznają 

mężczyźni i osoby w średnim wieku. 

Wręcz przeciwnie, dla kobiet czy najmłodszych ludzi 

jest to najczęściej oczywiste (nawet jeśli chodzi o 

wiedzę deklaracyjną). 
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Trzy czwarte pacjentów jest zadowolonych z czasu 

pracy lekarza rodzinnego, ale prawie połowa 

pacjentów jest raczej zadowolona. Również ponad 
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20% respondentów jest raczej niezadowolonych. 

Najmniej zadowolone są osoby w wieku 30-39 lat 

(rodzice małych dzieci). Kolejną grupą mniej 

zadowolonych są na przykład osoby z wyższym 

wykształceniem. 

Ponad 60% osób deklaruje, że ich wizyta w gabinecie 

lekarza pierwszego kontaktu wynosi do 30 minut. Z 

kolei okres ponad 30 minut deklaruje prawie 40% 

pacjentów. 
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Szacowany krótszy czas wizyty u lekarza jest raczej 

zgłaszany przez mężczyzn. Natomiast 37,5% osób w 

wieku powyżej 60 lat myśli, że w gabinecie lekarza 

spędzają do 60 minut. Wraz  

z wiekiem zwiększa się również szacowany średni czas 

przyjmowania pacjentów. 
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Ogrzewania lokalne 

Domki rodzinne i ich kotły stanowią poważny problem 

dla powietrza. Wynika to w szczególności z ich 

gęstości  

w obszarach zamieszkałych, tradycyjnym spalaniem 

paliw stałych i złą sytuacji ekonomiczną, która 

prowadzi do spalania "wszystkiego" co się pali, w tym 

odpadów. Obecnie ustawodawstwo nie pozwala na 

skuteczne działania przeciwko prywatnym osobom 

zanieczyszczającym powietrze i jedynym skutecznym 

sposobem jest edukacja. 

Oto kilka informacji, które powinieneś wiedzieć: 

• na terenie kraju morawsko-śląskiego jest ponad 

55 tys. kotłów na paliwa stałe (koks, węgiel, 

drewno, brykiety) 

• największe zagęszczenie ogrzewań lokalnych jest  

w Orłowie, Boguminie, Hawierzowie i Ostrawie, 

czyli  

w regionach gdzie jest najgorsza jakość 

powietrza  

w Republice Czeskiej  
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• nawet małe wsie jak Jabłonków mają prawie 18 

kotłów na km2 

• kotły z podajnikiem ręcznym emitują 59 kg 

stałych substancji zanieczyszczających (SSZ) w 

ciągu roku na dom w przypadku węgla 

kamiennego i 249 kg w ciągu roku na dom w 

przypadku węgla brunatnego 

• aby wyprodukować 1 tonę "pyłu" rocznie,  

w ekstremalnych przypadkach wystarczy 5 

domów jednorodzinnych 

• niska wysokość kominów powoduje 

nagromadzenie się aerozolu atmosferycznego w 

strefie oddechowej 

• kotły domowe w jednej trzeciej przyczyniają się 

do zanieczyszczenia powietrza w regionie, te 

wyniki osiągają w ciągu 4 - 6 miesięcy sezonu 

grzewczego 

• emisje z kominów zawierają nie tylko pył - SSZ, 

ale także szeroką gamę substancji organicznych 

• zła metoda i niskie temperatury spalania 

powodują powstanie bardzo niebezpiecznych 

wielopierścieniowych węglowodorów 
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aromatycznych (WWA) i dioksyn, zwłaszcza 

podczas spalania odpadów 

• w ramach całej Republiki Czeskiej ogrzewania 

lokalne przyczyniają się prawie w 70% do emisji 

WWA  

• na podstawie wielu badań powietrze na 

obszarach bez przemysłu w sezonie grzewczym 

jest podobne do powietrza w okolicach 

przemysłowych (przykładem jest Krnov, 

Zbyslavice, Jabłonków) 

• wielką rolę w udziale pyłu z domów rodzinnych  

w emisjach całkowitych odgrywa wysokość 

komina, najgorsze są kominy w strefie 

oddychania 

Wykresy przedstawiają udział poszczególnych źródeł 

zanieczyszczeń pyłem (SSZ) w kraju morawsko-

śląskim 2011: 
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• aerozol atmosferyczny PM10 (składnik SSZ) 

jako nośnik zawiera w szczególności WWA 

(toksyczny benzo(a)piren), metale ciężkie 
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(arsen, kadm, rtęć, nikiel...), polichlorowane 

bifenyle (PCB) i dioksyny (PCDD/F) 

• podstawowymi  właściwościami tych substancji 

jest ich odporność = trwałość; gromadzą się w 

środowisku  

i w organizmach, rozkładają się nawet przez 

tysiące lat 

 

Wykres pokazuje emisje ze spalania "domowego" 
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Informacje orientacyjne dotyczące ceny ogrzewania 

domów jednorodzinnych (150 m2 - 100 GJ) 

Zasadą dla niskiej emisji jest PALENIE W KOTLE  

TEGO CO NALEŻY I CO JEST ZGODNIE Z 

INSTRUKCJĄ OBSŁUGI URZĄDZENIA. 
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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.  

 


