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Porządek prezentacji 

 

1. Podstawowe terminy – smog czy nie smog? 

2. Przeszłość 

3. Teraźniejszość 

4. Przyszłość 

5. Czy tzw. Uchwała „antysmogowa” doprowadzi do 

poprawy sytuacji?  

 



Wysoka koncentracja zanieczyszczeń powietrza w Krakowie 

utrzymuje się od lat przez znaczną część roku, aczkolwiek 

wykazuje wyraźną zmienność sezonową i osiąga wysokie 

poziomy w okresie zimowym, na co wskazują wyniki badań 

monitoringowych prowadzone już w latach osiemdziesiątych 

XX wieku i kontynuowane do dzisiaj 



Podstawowe 

 terminy 



Zanieczyszczenie powietrza to składniki, które są obce  

w stosunku do naturalnego składu atmosfery 

 

Ilekroć w ustawie jest mowa o zanieczyszczeniu, rozumie się 

przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi 

lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach 

materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska 

lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami 

korzystania ze środowiska (wg  USTAWA z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony  

środowiska)  

 

 

 

 
Smog nad Krakowem 

28 stycznia 2006 

 



Z zanieczyszczeniami powietrza wiążą się istotne dla 

społeczeństw zjawiska: 
 

- smog miejski, 
 

- zanieczyszczenie powietrza we wnętrzach (indoor air 

pollution),  
 

- kwaśna depozycja (kwaśne deszcze), 
 

- deterioracja skalnych materiałów budowlanych, 
 

- redukcja warstwy ozonowej, 
 

- globalne ocieplenie. 

 

 



Aerozol to wielofazowy układ koloidalny zawierający cząstki 

stałe i ciekłe rozproszone w gazie   

Termin aerozol jest używany także do określenia cząstek 

ciekłych lub stałych w atmosferze 

PM – pył (particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza 

składającym się z cząstek stałych będących mieszaniną 

substancji nieorganicznych i organicznych  

PM10 – cząstki o średnicy aerodynamicznej  poniżej 10 µm 

PM2,5 – cząstki o średnicy aerodynamicznej  poniżej 2,5 µm 

PM1 - cząstki o średnicy aerodynamicznej  poniżej 1 µm 

PM0,1 – cząstki o średnicy aerodynamicznej  poniżej 0,1 µm 

 
[średnica aerodynamiczna - średnica kuli o gęstości 1g/cm3 i takiej samej 

prędkości opadania w nieruchomym powietrzu, jak prędkości opadania 

danej cząstki o dowolnym kształcie i gęstości] 



Cząstki „grube” (2,5 -10 µm; coarse particles) 

Cząstki drobne (0,1 - 2,5 µm; fine particles) 

Cząstki ultradrobne (<0,1 µm; ultrafine particles) 

Nanocząstki – przynajmniej jeden wymiar poniżej 100 nm 

(0,1µm) 

 

Terminy „cząstka ultradrobna” i „nanocząstka” nie są tożsame! 

 



Aerozol to wielofazowy 

układ koloidalny zawierający 

cząstki stałe i ciekłe 

rozproszone w gazie   
 

Termin używany także do 

określenia cząstek ciekłych 

lub stałych w atmosferze  
 

 

 

Frakcja „gruba” 

Przedział „akumulacji” 

Przedział „zarodkowania” 

Nanocząstki 3-100 nm 

(poniżej 100 nm) 

Trzy grupy wielkościowe cząstek 

aerozoli  (wg Whitby (1978) 
 



Smog 

Utworzenie terminu „smog” (jako połączenia „smoke„ i „fog”) 

przypisuje się Dr. H. A. Des Voeux 
 

Użył go w tekście z 1905 "Fog and Smoke" przygotowanym 

na spotkanie Public Health Congress 

Claude Monet odbył kilka 

podróży do Londynu  

w okresie od roku1899 do 

1901. 

Namalował obraz Tamiza  

i Parlament przedstawiający 

wschód słońca w zamglonej 

atmosferze (w trakcie 

wydarzenia smogowego) 
(z: http://en.wikipedia.org/wiki/Smog) 



Smog 

Utrzymujące się nad terenami wielkich miast i centrów 

przemysłowych zanieczyszczenia atmosferyczne zawierające: 

-  składniki pierwotne (pyły, gazy), 

- produkty chemicznych i fotochemicznych przemian 

składników pierwotnych 

Wyróżnia się smog: 

- londyński (siarczanowy), 

- typu Los Angeles (fotochemiczny) 



Epizody występowania wysokich koncentracji 

zanieczyszczeń bywają określane potocznie mianem smogu, 

mimo, iż nie w pełni odpowiadają podręcznikowym 

(klasycznym) definicjom tego pojęcia, tj. definicji smogu typu 

londyńskiego (siarczanowego) czy smogu typu Los Angeles 

(fotochemicznego)  

 

Występowanie epizodów wysokich koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza w Krakowie w okresie zimowym 

może wskazywać na podobieństwo tego zjawiska do smogu 

typu londyńskiego ale istotną różnicą jest stosunkowo niska 

obecnie koncentracja SO2  i produktów jego przemian  

w atmosferze.  



Mimo znacznych przekroczeń koncentracji PM w powietrzu  

w Krakowie (dotyczy to różnych okresów uśredniania) są one 

znacznie niższe od tych obserwowanych w trakcie 

najgroźniejszych wydarzeń smogowych opisanych  

w literaturze, np. 4 460 µg/m3 w grudniu 1952 w Londynie 

(Jacobson 2012); 2 400 µg/m3 w obszarze Ren-Ruhra  

w grudniu 1962 (Wichmann 2005).  

 

Z epizodami smogu typu londyńskiego wiążą się też wysokie 

koncentracje SO2, np. 3,6 mg/m3 w Erfurcie (średnia dobowa) 

w roku 1983; 5,0 mg/m3 w obszarze Ren-Ruhra w grudniu 

1962 (Wichmann 2005) co w Krakowie nie ma miejsca.  



Wydarzenie smogowe jest definiowane jako dzień,  

w trakcie którego przynajmniej jedna wartość progowa 

koncentracji godzinowej zanieczyszczeń jest przekroczona 

 
Z: Frank A.A.M. de Leeuw, 2000.Criteria for evaluation of smog forecast systems, 

Environmental Monitoring and Assessment,  60, 1–14 

 

Wydarzenie smogowe to okres, podczas którego 

koncentracja PM2,5 przekracza 100 μg/m3 podczas 

przynajmniej trzech kolejnych dni  

Z: Maigeng Zhou i in., 2015. Smog episodes, fine particulate pollution and mortality in 

China. Environmental Research, 136, 396–404 

 

 
 
 



Poziom dopuszczalny - poziom substancji w powietrzu 

ustalony na  podstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, 

zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania 

na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który 

powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym 

terminie nie powinien być przekraczany. 



Zakres programu ochrony powietrza został określony 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 

2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów 

działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1028). 

 

Ustalono 3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza: 
 

 

      I stopień zagrożenia (kod żółty) o charakterze 

informacyjnym dla poziomów pyłu PM10 powyżej 50 μg/m³, 
 

 II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy)  

o charakterze informacyjno-ostrzegawczym dla poziomów 

pyłu PM10 powyżej 200 μg/m³, 
 

 III stopień zagrożenia (kod czerwony) o charakterze 

informacyjno-ostrzegawczym i nakazowym dla poziomów pyłu 

PM10 powyżej 300 μg/m³. 



Koncentracja cząstek stałych w powietrzu – podstawowe 

jednostki:  

 

mg/m3  - masa cząstek w objętości powietrza 

n/m3 – liczba cząstek w objętości powietrza 

 

Dane monitoringowe i limity zanieczyszczeń określane są  

w mg/m3 

 

Normy emisji z silników (Euro 6) podają limity zarówno  

w  masie cząstek stałych na kilometr (4,5 mg/km) jak  

i w liczbie cząstek stałych na kilometr (6,0x1011) 

 



Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego - pyły: 
 

składniki naturalne: 

- pył z gleb i skał,  

- składniki biologiczne,  

- składniki powstałe w trakcie naturalnych pożarów  

roślinności, 

- aerozole morskie, 

- pyły z erupcji wulkanicznych, 

- składniki wtórne powstające z gazów emitowanych ze źródeł 

naturalnych 
 

składniki antropogeniczne: 

- składniki związane z działalnością gospodarczą (przemysł, 

rolnictwo), 

- składniki związane z ogrzewaniem mieszkań, 

- składniki związane z komunikacją, 

- składniki wtórne powstające z gazów emitowanych  

w związku z aktywnością człowieka 



Zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń (pyły): 
 

wnętrza pomieszczeń mieszkalnych: 

- składniki z zewnątrz (outdoor), 

- składniki z wyposażenia mieszkań (np. z dywanów, ubrań, 

książek), 

- składniki związane ze zwierzętami domowymi, 

- składniki związane przegotowaniem potraw (smażenie, 

gotowanie), 

- pył ze ścieranego naskórka, 

- pył związany z roślinami domowymi, 

- zarodniki grzybów, fragmenty grzybów, pleśni,  

- składniki wtórne powstające z substancji lotnych emitowanych 

(uwalnianych) w domach 
 

wnętrza zakładów pracy, warsztatów: 

- składniki pierwotne i wtórne związane z prowadzoną 

działalnością 
 



Wpływ PM na zdrowie 

 
Liczba przedwczesnych zgonów na świecie w roku 2010  

(wg L.  Lelieveld i in., 2015): 
 

- 3,15 mln osób z powodu PM2,5 w powietrzu zewnętrznym, 

(+ 0,142 mln osób z powodu ozonu w powietrzu 

zewnętrznym) 
 

- 3,54 mln osób z powodu zanieczyszczeń powietrza  

wewnątrz pomieszczeń (przede wszystkim z powodu 

używania paliw stałych do ogrzewania i przygotowania 

potraw) 

 



Przeszłość 

Huta im. Lenina w Krakowie (lata 60-te XX wieku) 
http://bi.gazeta.pl/im/5/4337/z4337415Q,Huta-im--Lenina--lata-60-.jpg 



Książeczka 

dla dzieci z lat 

50-tych XX 

wieku 



Banknot 100 zł z 1946 roku (rewers) 

Rozwój przemysłu 

był rozumiany jako 

szansa na poprawę 

warunków życia   

Banknot 1000-złotowy  

z 1946 roku – rewers 



 

 

 

1995 

Plakat radziecki; rozwój 

przemysłu ciężkiego  
 

Niekorzystny wpływ rozwoju przemysłu 

ciężkiego na środowisko był oczywisty, lecz 

obiektywna ocena skutków społecznych, 

ekonomicznych i przyrodniczych jest trudna 



Zagłębie Ruhry w latach 60-tych XX 

wieku  
 

(https://www.pinterest.com/pin/53325441210165

5603/) 

(https://www.google.pl/search?q=air+pollution+in

+Ruhr&source) 

Wysoka emisja 

przemysłowych 

zanieczyszczeń do 

atmosfery nie była 

specyfiką krajów 

środkowej i wschodniej 

Europy  



Zakłady Chemiczne 

Bonarka; Fabryka 

przed wyburzeniem 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z

ak%C5%82ady_Chemiczne_

Bonarka 

Zakłady Sodowe "Solvay" w Borku Fałęckim powstały 

w roku 1906; zostały zlikwidowane w latach 1989–

1996 ze względu na silne negatywne oddziaływanie 

na środowisko. Budynki zostały rozebrane, a teren 

poddano rekultywacji i przeznaczono na cele 

handlowo-usługowe. 

(Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) 

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,15853297,

Solvay__Sodowy_zakatek_na_Bialych_Morzach.html 

Dwa nieistniejące dziś 

zakłady przemysłowe  

w Krakowie. Liczba 

zakładów zlikwidowanych  

w Krakowie w latach 1989 

– 2012 jest znacznie 

większa. 



Niekorzystny wpływ na stan 

powietrza w Krakowie ma 

położenie geograficzne miasta  

i wynikające  z niego warunki 

atmosferyczne.  
 

Kraków leży w dolinie Wisły, 

w niecce, która praktycznie ze 

wszystkich stron otoczona jest 

przez tereny położone wyżej, co 

zmniejsza możliwość naturalnej 

wentylacji i sprzyja powstawaniu 

mgieł. 



Pierwszy program ochrony powietrza przyjęty  

w Polsce: 

 

„Uchwała nr 17/IV/65 Rady Narodowej Miasta Krakowa  

z dnia 14 października 1965 r w sprawie ochrony powietrza 

atmosferycznego w M. Krakowie przed zanieczyszczeniami” 

 

 

Od tego czasu przyjęto kilka innych programów redukcji 

zanieczyszczeń powietrza, ale skutki nie są zadowalające 
 



Rok wydania 1981 

W Krakowie w latach 70-tych XX 

wieku podjęto wiele prac dotyczących 

problematyki ochrony środowiska  

w tym jakości powietrza 

 

Jednym z ośrodków tych badań był  

Zakład Mineralogii i Geochemii AGH 

 

Prezentowana praca zawiera wyniki 

uzyskane w ramach realizacji pracy 

doktorskiej wykonanej pod 

kierunkiem Prof. dr hab. inż. Andrzeja 

Maneckiego  

    





W latach 70-tych i 80-tych minionego stulecia, oprócz 

wysokiej koncentracji pyłu, notowano bardzo wysokie 

koncentracje SO2.  

 

Stan taki utrzymywał się przez długi czas a zmiana 

następowała stopniowo w latach 90-tych.  

 

Była ona związana z ograniczeniem produkcji przemysłowej 

w okresie transformacji lat 90-tych, ograniczeniami emisji  

z dużych zakładów przemysłowych spowodowanymi 

wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych limitów,  

rozpoczęciem realizacji różnego rodzaju badań i programów 

w tym programów ochrony środowiska oraz stopniowym 

odchodzeniem od ogrzewania węglem w gospodarstwach 

domowych i wyłączenie wielu lokalnych kotłowni.  
 



Koncentracja pyłu 

zawieszonego (PM10) 

na obszarze byłego 

województwa 

krakowskiego  

w wybranych latach 

(wartości 

średnioroczne) 

(Opracowanie własne 

według danych WIOŚ; 

Kraków, 1994) 



Koncentracja 

dwutlenku siarki 

(SO2) na obszarze 

byłego 

województwa 

krakowskiego  

w wybranych latach 

(wartości 

średnioroczne) 

(Opracowanie 

własne według 

danych WIOŚ; 

Kraków, 1994) 

Obecnie okres uśredniania 24h 

125  µg/m3 



Zmiany emisji zanieczyszczeń z zakładów szczególnie 

uciążliwych w Polsce  

(w tys. ton pyłów) 

 

  1990   1163,0  

  1995     432,3  

   2000     180,5  

   2005      110,5  

   2010       62,5  

   2011       57,5  

   2012        52,4 

 

(z: Ochrona Środowiska 2014; GUS Warszawa) 



Zmiany średniorocznych koncentracji pyłu PM10 w Krakowie 

w latach 1968-1992 
 

Ograniczenie każdego kolejnego mikrograma substancji  

w powietrzu atmosferycznym wymaga ogromnych nakładów 

zmiana wartości poziomu dopuszczalnego 



Długotrwały okres utrzymywania się wysokich koncentracji 

związków siarki, ale także i innych składników gazowych  

i pyłów w powietrzu atmosferycznym stał się przyczyną szybko 

postępującej destrukcji materiałów budowlanych, w tym 

elementów kamiennych najcenniejszych zabytków.  

 

Proces niszczenia kamiennych elementów związany był 

przede wszystkim z krystalizacją gipsu i innych soli  

w przestrzeniach porowych skał (tzw. wietrzenie solne) i był 

opisywany szczegółowo przez wielu autorów (np. Wilczyńska-

Michalik 2004  i literatura tam cytowana). 



Gips krystalizujący z wody 

deszczowej; Kraków, 1999. 

Obraz w mikroskopie optycznym 
Aerozole na filtrze (IFJ, 

Kraków, kwiecień 1997). 

Drobnorozproszone cząstki 

węgliste, płytkowe kryształy 

siarczanów wapnia i kuliste  

cząstki pyłów. Obraz SEM.  



Katedra Wawelska;  

U góry 17-wieczny mur dolomitowy. 

Na powierzchni ciemne 

naskorupienia z przewagą gipsu.  
 

Po prawej – Katedra Wawelska; 

wejście do Grobów Królewskich 

(dolomit) 

 

Zdjęcia z lat 80-tych XX wieku 



Rzeźby 

wykonane  

z wapienia 

pińczowskiego 

przed 

konserwacją 

(zdjęcia z lat 

80-tych XX 

wieku) 

Katedra Wawelska,  

Kaplica Wazów,  

postać króla 

Kościół Św. Piotra i Pawła 

Oryginalna, XVIII-wieczna  

figura Apostoła 
 



Brama Floriańska – elewacja północna;  

widok sprzed (2002) i po konserwacji (2003) 

(z: Dokumentacja ..., 2003, fot.: M. Wawrzkiewicz) 



 

Blok dolomitu po 

konserwacji (stan 

obecny) 
 

Kościół Św. Piotra  

i Pawła, Kraków 

(lata 90-te XX wieku) 
 

Alweole i czarna 

skorupa na 

powierzchni bloku 

skalnego 

wypełniona alweola 



Wapienie jurajskie w murach obronnych (przed i po konserwacji; maj 2009) 



Ze względu na znaczną emisję składników alkalizujących 

pochodzących z Cementowni w Pleszowie, z Krakowskich 

Zakładów Sodowych Solvay, z Zakładów Materiałów 

Ogniotrwałych ówczesnej Huty im. Lenina czy z zakładów 

energetycznych, typowe kwaśne deszcze (o wartości pH 

poniżej 5,1) w latach 70-tych i 80-tych XX wieku w mieście 

pojawiały się sporadycznie.  
 

W latach 1987 – 1989 odczyn opadów wahał się w granicach 

od 4.81 (wartość minimalna) do 7.42 (wartość maksymalna) 

(Turzański, 1991) 
 

Wody opadowe wykazywały bardzo silne przewodnictwo, były 

zanieczyszczone, ich odczyn był normalny lub lekko 

podwyższony, a nawet alkaliczny (Turzański, 1991) 

„Kwaśne deszcze” 



Malarstwo Seweryna Jańskiego Wystawa „Kwaśne deszcze” w Centrum Kultury 

ZAMEK we Wrocławiu (listopad, 2015).”Jański chce wyeksponować wyjątkowe 

cechy zniekształconej tym zjawiskiem przyrody” …. Z: folder do wystawy 

Nie znajduje uzasadnienia powszechnie przyjmowane 

stwierdzenie, że przyczyną strat w obiektach zabytkowych  

w Krakowie były kwaśne deszcze.  
 

Występowały one poza obszarami silnie uprzemysłowionymi, 

często z dala od źródeł emisji. 
 

Budziły powszechny niepokój. 



Chłodnie kominowe 

Elektrociepłowni  

w Krakowie 

EDF Kraków S.A. 

Elektrownia Skawina S. A. 

Piryt (FeS2) w węglu (obraz 

mikroskopowy) 



Zmiany koncentracji dwutlenku siarki (SO2) w Krakowie 

Lata Koncentracja  

(μg/m3) 

Źródło danych 

Początek lat 80. 

XX wieku 

180 1Turzański 1995 

1985 150 

1986 104 Informacja o Stanie Środowiska  

w województwie krakowskim w roku 1993 

1993 57 Dane WSSE Sanepid, 1994 

1994 43 Raport o stanie środowiska w województwie krakowskim  

w 1995 roku, 1996 
1995 42 

1998 31 Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa  

w latach 1994 - 1998. Stan aktualny i tendencje, 1999 

2000 i 2002 14 Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim   

w 2001 roku, 2002 

2002 - 2011 od 7 do 22 Sakowska 2013 

1Wprowadzenie do dyskusji. Atmosfera nad Krakowem; Cykl: Problemy Ekologiczne Krakowa. Polski Klub 

Ekologiczny. Wydawnictwo AGH, 41-43 



Teraźniejszość 



Rozwój koncepcji i poszerzenie zakresu ochrony 

środowiska 

1960 

1995 

2005       2010 

     1970 

1969 
     Wzrost świadomości problemów środowiskowych 

 

Kryzys ekologiczny 

1980 

1990 

1985 

2000 

Rozwiązania „końca rury” 

 

Koncepcja „wysokich kominów” 

Podejście procesowe 

Zarządzanie środowiskowe 

(I Polityka Ekologiczna, PMŚ) 

Międzynarodowe 

Zarządzanie 

Środowiskowe 



W latach 90-tych XX wieku weszły w Polsce w życie 

przepisy, które miały na celu poprawę stanu środowiska 

(Polityka ekologiczna Polski; Ustawa o Inspekcji Ochrony 

Środowiska; Ustawa o Ochronie Przyrody, i in.)  

 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej (2004) nastąpiło 

dostosowanie polskiego prawa ochrony środowiska do 

wymagań Unii Europejskiej 

 

Podstawą przepisów UE jest zrównoważony rozwój,  

w Polsce będący obowiązkiem konstytucyjnym, a w UE 

ujęty w Europejskiej Polityce Ekologicznej 



Strefę ochronną wokół Huty utworzono w 1980 roku. Obejmowała 3 tysiące 

hektarów. Na jej terenie obowiązywał zakaz prowadzenia działalności 

gospodarczej, budowy i remontu domów. Restrykcje dotyczyły też sposobu 

użytkowania gruntów. Strefę trzykrotnie zmniejszano. Jej ostatni obszar 

wynosił około 25% pierwotnego. 
          Z: Gazeta Wyborcza, 22 października 2005 



Smog nad Krakowem, 28 stycznia 2006 



Smog nad Krakowem, 28 stycznia 2006 



Air quality in Europe — 2015 report; 

EEA Report No 5/2015 

Liczba przedwczesnych zgonów związanych  

z narażeniem na oddziaływania PM2.5, O3 i NO2 w roku 

2012 w 40 krajach Europy i 28 krajach Unii Europejskiej 



Występowanie okresów wysokich koncentracji 

zanieczyszczeń powietrza notowane jest w wielu rejonach  

i miastach Europy  

Paryż, 18 marca 2015 
 (z: http://www.ndtv.com/world-

news/eiffel-tower-shrouded-in-smog-as-

paris-pollution-spikes-747738) 

Londyn, 10 kwietnia 2015 
(z: http://www.bbc.com/news/uk-

32233922) 





Stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz częstość przekraczania stężenia 

dobowego w roku 2013 (Raport WIOŚ, 2014) 

Poziom dopuszczalny: 

Stężenie średnioroczne – 40 mg/m3 

Dopuszczalna częstość przekroczeń w roku - 35 



Średnie roczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym 

PM10 (z: raport WIOŚ, 2014)(poziom docelowy 2013 – 1 ng/m3   

w powietrzu) 



Koncentracja dwutlenku siarki i tlenków azotu na stacji 

monitoringu w Nowej Hucie (ul. Bulwarowa) w roku 2015 

SO2 – 20 µg/m3 (rok kalendarzowy i pora zimowa od 1. X – 31. III; ze względu na 

  ochronę zdrowia) 

NO2 – 200 µg/m3 (1h); 40 µg/m3  (rok kalendarzowy; ze względu na ochronę zdrowia) 

NOx – 30 µg/m3  (rok kalendarzowy; ze względu na ochronę roślin) 

40 µg/m3 



Koncentracja tlenków węgla i benzenu na stacji monitoringu 

w Nowej Hucie (ul. Bulwarowa) w roku 2015 
 

Tlenek węgla (CO) – 10 000 µg/m3 (8h ze względu na ochronę zdrowia) 

Benzen – 5 µg/m3  (rok kalendarzowy; ze względu na ochronę zdrowia)  



Koncentracja  PM 10 i PM 2.5 na stacji monitoringu w Nowej 

Hucie (ul. Bulwarowa) w roku 2015 

PM10 - 40 µg/m3  (rok kalendarzowy; ze względu na ochronę zdrowia) 

PM10 - 25 µg/m3  (rok kalendarzowy; ze względu na ochronę zdrowia) 

 



Koncentracja tlenków azotu i tlenków węgla na stacji 

monitoringu Al. Krasińskiego w roku 2015 

NO2 – 200 µg/m3 (1h); 40 µg/m3  (rok kalendarzowy; ze względu na ochronę zdrowia) 

NOx – 30 µg/m3  (rok kalendarzowy; ze względu na ochronę roślin) 

Tlenek węgla (CO) – 10 000 µg/m3 (8h ze względu na ochronę zdrowia) 

 

 

NOx 



Koncentracja  PM 10 i PM 2.5 na stacji monitoringu Aleje 

Krasińskiego w roku 2015 

PM10 - 40 µg/m3  (rok kalendarzowy; ze względu na ochronę zdrowia) 

PM10 - 25 µg/m3  (rok kalendarzowy; ze względu na ochronę zdrowia) 

 



Interpretacja wszelkich wyników analiz aerozoli (uzyskanych 

różnymi metodami) oraz modelowanie rozkładów udziału 

różnych źródeł są utrudnione w związku z: 
 

-  bardzo słabym rozpoznaniem źródeł cząstek; 
 

- brakiem charakterystyki cząstek z różnych źródeł (rozkład 

wielkości, kształt, skład chemiczny, gęstość, itd.) 

 

 

Znacznie lepsza jest znajomość materiału wychwytywanego  

na urządzeniach odpylających (pod kątem jego wykorzystania 

jako surowca) niż emitowanego do atmosfery 

 



Analiza pojedynczych cząstek – pobór próbek  

Obraz SEM próbki pobranej za pomocą aspiratora na membranę poliwęglanową 

(próbka pobrana w Krakowie) 



Huta Arcelor Mittal S.A. (http://krakow4u.pl) 

Przykłady pyłów z urządzeń 

odpylających z odlewni 
Źródła przemysłowe PM 



Elektrociepłownia EDF w Krakowie 

Przykłady pyłów z urządzeń odpylających 

z Elektrociepłowni 

 

0,2 mm 

Źródła przemysłowe PM 
 



Potencjalne źródła sadzy: 

 
Sadze z profesjonalnych zakładów 

energetycznych (elektrownie  

i elektrociepłownie) stosujących:  

- spalanie biomasy  

- współspalanie węgla i biomasy 

(poniżej) 

 
 



Sawdust pellets 

Straw pellets Sunflower husk pellets 

Palm kernels Przykłady 

biomasy 

stosowanej  

w zakładach 

energetycznych  

Olive residue 

Corn bran pellets 

Beech bark pellets 

Wood chips 

5 cm 



Techniczne problemy związane ze współspalaniem biomasy  

z węglem: 

 

• modyfikacja składu popiołu w porównaniu ze składem 

uzyskiwanym w spalaniu węgla, 

• korozja kotłów,  

• obniżenie temperatury topienia popiołów,  

• powstawanie osadów na powierzchniach kotłów, 

 

•  wysoki udział drobnych cząstek  

<2,5 µm w popiołach lotnych 
 

 
 



Inne źródła antropogeniczne:  

transport samochodowy 

Emisja związana z transportem 

samochodowym: 

• Cząstki emitowane ze spalinami, 

• Cząstki ścierane z układów 

hamulcowycyh, 

• Cząstki ścierane z opon 

Sadze;  

silnik Diesla w starym 

samochodzie 

 



Inne źródła 

antropogeniczne:  
 

przestarzałe systemy 

ogrzewania; częste 

spalanie węgla niskiej 

jakości i odpadów 

Sadze z przewodu kominowego pieca domowego opalanego węglem (Kraków) 



Inne źródła antropogeniczne: 
  

prace budowlane, rozbiórkowe, 

naprawa dróg, nieczyszczone ulice, 

itp.  



Naturalne źródła PM: erozja gleb 

Istotne znaczenie erozji gleb w okresie zimowym bez 

pokrywy śnieżnej 



Charakterystyka cząstek aerozoli w Krakowie: 
 

Skład chemiczny – cząstka SiO2 (kwarc?) i glinokrzemian 

Ziarno kwarcu częściowo 

pokryte minerałami ilastymi 
Glinokrzemian 



Charakterystyka cząstek 

aerozoli w Krakowie: 
 

Kuliste formy glinokrzemianowe  

z zakładów energetycznych 
 

Si – 43,1%wag.; Al – 29,2%wag.; 

Fe – 14,4 %wag.; Mg – 4,8 %wag.; 

Na – 1,9 %wag.; K – 3,9 %wag. 

Zakresy zmienności składu (%wag.): 
 

Si – 47,0-53,0; Al – 19,5-26,1; 

Fe – 19,5-26,1; K – 4,6-9,9;  

Ti – 0,4-1,2; Mg – 0,86-2,0;  

Ca – 1,3-1,5; Na – 2,2-5,2 



Charakterystyka cząstek aerozoli w Krakowie: 
 

Włókniste formy krzemionki 

20 mm 



Charakterystyka cząstek 

aerozoli w Krakowie: 
Cząstki bogate w Fe  

(Fe metaliczne i tlenki Fe) 

 

A – 79,0 %wag. Fe, 7,9 %wag. Ni 

B – 93,3 %wag. Fe 

C – 94,3  %wag. Fe 

 
 

A. 

B. C.  



A. B. 

C.  
Cząstki bogate w metale; 

skład chemiczny (%wagowe) 
 

 A. B.  C. 
 

Fe 78,0 60,7 80,7 

Cr   -- 14,7   5,8 

Ni   6,5 11,4   5,7 

As   -- --   1,2 

  



Charakterystyka cząstek aerozoli w Krakowie:  

cząstki bogate w Cr  

10 mm 



Charakterystyka cząstek aerozoli w Krakowie: 
 

Aerozole wtórne 

Siarczan Ca (gips)   Siarczan Ca i Na 



Charakterystyka cząstek aerozoli w Krakowie: 

 

Chlorki 

KCl     NaCl 



Charakterystyka cząstek aerozoli w Krakowie - bioaerozol 



Charakterystyka cząstek aerozoli w Krakowie – nanocząstki 
 

Aglomeraty cząstek sadzy 

10 mm 1 mm  



Charakterystyka cząstek aerozoli w Krakowie – nanocząstki 
 

Adsorpcja składników na cząstkach sadzy 

Kryształy halitu (NaCl)  

na agregacie sadzy 

Substancje organiczne  

na agregacie sadzy 

10 mm 1 mm 

 



Charakterystyka cząstek aerozoli w Krakowie – nanocząstki 
Aglomeraty cząstek sadzy (kilka do kilkunastu cząstek), pojedyncze cząstki 

Pojedyncze cząstki lub niewielkie agregaty mogą ulegać 

agregacji przy poborze próbek co utrudnia ilościową ocenę ich 

udziału 



Charakterystyka cząstek aerozoli w Krakowie: 
 

Sadze w próbkach aerozoli z Krakowa występują 

powszechnie, a we frakcji poniżej 2,5 mm dominują 
 

Mogą mieć różne pochodzenie 
 

Sadze w próbce z opadu; 1 

miesiąc 



Sadze różnego pochodzenia: 

 
Sadze z silników Diesla z różnych 

samochodów 
 



Sadze różnego pochodzenia: 

Sadze z pieca opalanego węglem 

 

 

 

Sadze z pieca opalanego węglem  

i śmieciami  



Sadze różnego pochodzenia: 

 
Sadze z profesjonalnych zakładów 

energetycznych (elektrownie  

i elektrociepłownie) stosujących 

spalanie biomasy (po prawej)  

i współspalanie węgla i biomasy 

(poniżej) 

 
 



Przyszłość 



23.01.2016 r.  24.01.2016 r.  

PM10 

(mg/m3 

PM2,5 

mg/m3 

% PM2,5 

W PM10  
PM10 

mg/m3 

 

PM2,5 

mg/m3 

 

% PM2,5 

w PM10 

 

Al. Krasińskiego 416 226 54,3 68 56 82,4 

Kurdwanów 265 195 73,6 54 38 70,4 

Nowa Huta 242 191 78,9 55 46 83,6 

Koncentracja PM10 i PM2,5 w Krakowie w dniach 23 i 24 

stycznia 2016 oraz stosunek PM2,5 do PM10 (w %) 

Koncentracja wg WIOŚ Kraków 

1,0 

Brak możliwości oszacowania 

koncentracji PM0,1  

mg/m3 

0,1 1,0 10,0 mm 



Koncentracja cząstek stałych w powietrzu może być 

wyrażona jako: 

mg/m3  - masa cząstek w objętości powietrza 

  n/m3   - liczba cząstek w objętości powietrza 

Średnica 

cząstki (mm) 

Kwarc   

(2,66 g/cm3) 

Sadza  

(1,3 g/cm3) 

10 18 37 

1 18 000 37 000 

0,1 18 000 000 37 000 000 

Liczba cząstek kwarcu i sadzy o różnych rozmiarach 

wdychanych z pojedynczym oddechem (0,5 l) przy 

koncentracji 50 µg/m3 

W Krakowie pomiary liczby cząstek nie są prowadzone systematycznie. 

Wyniki wyrywkowych badań są bardzo interesujące  

(np. M. Bogacki i in. 2010) 



Notowany wzrost udziału drobnych cząstek w PM jest 

spowodowany: 

- Wzrostem koncentracji PM z emisji z silników 

samochodowych; 

- Zmianami technologii w tradycyjnych procesach 

przemysłowych (np. spalanie lub współspalanie biomasy  

w zakładach energetycznych); 

- Wprowadzanie nowych technologii (np. produkcja 

nanomateriałów); 

- Ograniczeniem emisji grubiej ziarnistego materiału z zakładów 

przemysłowych (systemy odpylania).  
 

 

 



Prawo Roya Amary: „We tend to overestimate the effect of a technology in 

the short run and underestimate the effect in the long run” (PC Magazine, 

2008) 

Nanoprodukty stają się 

nanoodpadami (z: G. 

Bystrzejewska-

Piotrowska i in. 2009) 

 

Wprowadzając nowe 

technologie mamy 

skłonność do 

przeceniania efektów 

krótkoterminowych  

i niedoceniania efektów 

długoterminowych  

(np. oddziaływanie na 

zdrowie lub środowisko) 



W efekcie wzrostu emisji drobnych cząstek koncentracja PM 

wyrażona w jednostkach masy na m3 może spadać ale liczba 

cząstek w jednostce objętości może wzrastać! 

 

Zgodnie z obecnymi przepisami koncentracja wyrażona 

liczbą cząstek w m3 nie podlega monitoringowi  

 

 

 

Np.: Modelowanie wykonane dla obszaru South-East 

Queenland (Australia) wskazuje, że do roku 2026 nastąpi 

100-krotny wzrost liczby cząstek w powietrzu przy 31-36% 

spadku masy cząstek (D. Koegh i in., 2014) 



Źródła zanieczyszczenia powietrza PM w Krakowie 

 

Źródła PM to: 

- ogrzewanie mieszkań, 

- emisje komunikacyjne, 

- emisje przemysłowe, 

- emisje z małych i średnich zakładów produkcyjnych  

i usługowych, 

- wywiewanie z placów budów i prac rozbiórkowych, 

- wywiewanie z ulic, placów, 

- źródła naturalne,  

- wtórne aerozole (np. siarczany, wtórne aerozole 

organiczne) 
 

Ograniczenie koncentracji zanieczyszczeń powietrza 

wymaga ograniczenia emisji ze wszystkich źródeł czyli 

działań wielokierunkowych 
 



Czy tzw. Uchwała „antysmogowa” doprowadzi do 

poprawy sytuacji?  
 

Uchwała została przyjęta przez Sejmik województwa 

małopolskiego w dniu 15 stycznia 2016 r.  

 

W Krakowie będzie obowiązywał zakaz używania paliw 

stałych od 1 września 2019.  

 

„Teraz mieszkańcy Krakowa mają czas na wymianę pieców 

węglowych na nowe ekologiczne ogrzewanie”  
(z: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9293610,krakow-uchwala-

antysmogowa-przyjeta-wprowadzono-zakaz-palenia-weglem,id,t.html).  
 

 

 
 



Węgiel jest w Polsce wciąż najistotniejszym i najtańszym 

nośnikiem energii.  

Zakaz stosowania węgla podnosi koszty utrzymania wielu 

mieszkańców a planowany system dopłat rodzi zobowiązania 

finansowe w perspektywie długoterminowej.  

Bardziej racjonalne wydaje się być wprowadzenie 

restrykcyjnych ograniczeń emisji dla kotłów i miejscowych 

ogrzewaczy pomieszczeń opalanych węglem.  

Nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska umożliwia 

podejmowanie zróżnicowanych decyzji na szczeblu lokalnym. 

Powoduje to, że na terenie gmin sąsiadujących z Gminą 

Miejską Kraków mogą obowiązywać inne ograniczenia a 

spalanie węgla może być dopuszczone.  

W efekcie kosztowne, lokalne przedsięwzięcie w jednej 

gminie  może nie spełnić  oczekiwań. 



Dla poprawy sytuacji niezbędne jest rozpoznanie udziału 

różnych źródeł emisji na podstawie szczegółowej 

charakterystyki materiału z emisji oraz inwentaryzacji tych 

źródeł.    

 

Istotne jest zweryfikowanie wpływu instrumentów 

zarządzania środowiskiem jakimi są oceny oddziaływania na 

środowisko, pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do 

powietrza, decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych na 

stan powietrza atmosferycznego w Krakowie. 

 

Dla oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 

mieszkańców niezbędne jest określenie udziału 

najdrobniejszych cząstek oraz poznanie ich składu.  



Dziękuję za uwagę 


