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Streszczenie 

Zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym stanowią istotny problem w skali regionalnej, 

jak i globalnej. Są efektem głownie działalności człowieka, ale również naturalnych procesów 

przebiegających w środowisku. Złożoność tych reakcji zarówno w atmosferze, jak i w 

ekosystemach wodnych i glebie w połączeniu ze zmieniającymi się warunkami 

atmosferycznymi i wzrostem intensywności oddziaływań antropogenicznych na środowisko, 

powodują, że jednoznaczne określenie pochodzenia zanieczyszczeń pyłowych staje się 

niemożliwe. Krytyczne podejście do zastosowanych technik oraz porównanie ich wyników 

staje się niewątpliwie ważnym krokiem w rzeczywistej ocenie pochodzenia zanieczyszczeń 

pyłowych w atmosferze. W artykule przedstawiono opis wybranych metod stosowanych w celu 

identyfikacji źródeł emisji aerozoli atmosferycznych.  
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1. Wstęp 

Wdychanie cząstek stałych, zwłaszcza tych z frakcji cząstek drobnych (fine fraction), do płuc 

może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Choroby układu autoimmunologicznego, sercowo-

naczyniowego i pulmonologicznego są konsekwencją zarówno krótko-, jak i długoterminowej 

ekspozycji organizmów na podwyższone stężenia pyłu. W kwietniu 2014 r. Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO – World Health Organisation) opublikowała informacje [1], 

według których zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego było przyczyną śmierci około 3,7 

miliona osób w wieku poniżej 60 lat w 2012 r. Organizacja podkreśliła również, że łącznie 

zanieczyszczenie powietrza wewnątrz i na zewnątrz jest jednym z największych zagrożeń dla 

zdrowia na świecie. 

Na skutek reakcji, którym podlegają aerozole w atmosferze, zmienia się nie tylko kształt 

cząstek aerozoli, czy wielkość ich średnicy aerodynamicznej. Zmianom podlega również skład 

chemiczny cząstek aerozoli różniący się w zależności od źródła, z którego emitowane jest to 

zanieczyszczenie, oraz od pory roku i lokalizacji. Skład chemiczny pyłów zawieszonych jest 

złożony i wraz z rozwojem laboratoryjnej aparatury analitycznej identyfikowane są coraz to 

nowe związki chemiczne, poczynając od frakcji węglowej poprzez skład pierwiastkowy 

(uwzględniający zawartość metali ciężkich) oraz wielkocząsteczkowe związki organiczne. 

Charakterystyka chemiczna pyłów zawieszonych wciąż stanowi wyzwanie dla wielu 

naukowców, instytutów badawczych i organizacji środowiskowych. Jednakże, tylko na 

podstawie rozpoznania składu chemicznego i właściwości fizycznych aerozoli jest możliwa 

identyfikacja źródeł emisji. Każdy ze składników pyłów może pochodzić z wielu źródeł, z kolei 

każde źródło emituje wiele związków chemicznych wchodzących w skład cząstki stałej [2]. 

W celu właściwego ustanowienia regulacji prawnych dotyczących ograniczenia emisji pyłów 

zawieszonych, konieczna jest identyfikacja źródeł ich emisji oraz dokładne rozpoznanie udziału 

tych źródeł w ogólnym bilansie emisji aerozoli do atmosfery. Znając zmienność źródeł emisji 

pyłów, ich występowanie, siłę i rozkład przestrzenny możliwe jest opracowanie skutecznych 

strategii minimalizacji ryzyka związanego ze zdrowiem. W dziedzinie nauk atmosferycznych, 

możliwe jest zastosowanie technik identyfikacji źródeł (source apportionment techniques – 

techniki SA) odpowiedzialnych za stan zanieczyszczenia powietrza w danym regionie i 

określania wkładu poszczególnych emitorów w ten stan  [3–5]. Można wyróżnić trzy grupy 

technik SA: 

a) Metody oparte na statystycznej analizie chemicznych składników pyłu zawieszonego 

oznaczanych w miejscach odniesienia (modele receptorowe). Modele receptorowe 



ogólnie opierają się na zasadzie zachowania masy, a źródła emisji identyfikowane są na 

podstawie analizy bilansu masy poszczególnych składników pyłu zawieszonego. Do 

modeli receptorowych można zaliczyć PMF (positive matrix factorisation), PCA 

(principal component analysis), CMB (chemical mass balance), MC (mass closure), 

MT (macro tracer) [6]. 

b) Metody oparte na inwentaryzacji emisji i/lub dyspersyjnych modeli w celu opracowanie 

symulacji źródeł emisji aerozoli, ich formowania, transportu i depozycji. Modele tego 

typu wymagają przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń, 

przez co dokładność modelowania może zostać ograniczona. Te modele mogą służyć 

do przygotowania scenariuszy różnych strategii redukcji emisji zanieczyszczeń 

antropogenicznych. 

c) Metody oparte na analizie danych pochodzących z rejestracji monitorowanych danych, 

głównie danych meteorologicznych, tzw. metody fizyczne. W tych metodach stosowane 

są obliczenia matematyczne: np. oszacowanie korelacji stężenia zanieczyszczeń z 

prędkością lub kierunkiem wiatru. Taka analiza pozwala na wstępną identyfikację 

źródeł emisji. 

Celem niniejszej pracy jest ogólny przegląd dotychczasowych badań dotyczących zastosowania 

różnych metod identyfikacji źródeł emisji zanieczyszczeń pyłowych. 

 

2. Modele receptorowe w oparciu o badania analityczne składu chemicznego 

zanieczyszczeń pyłowych 

Modele receptorowe to matematyczne procedury służące do identyfikacji źródeł emisji 

zanieczyszczeń i oszacowania ich udziału w ogólnym bilansie emisji aerozoli atmosferycznych 

na podstawie pomiarów stężeń składników aerozoli, bez konieczności przeprowadzenia 

inwentaryzacji źródeł emisji czy danych opisujących warunki meteorologiczne [7]. Ogólnie, 

każdy model receptorowy może zostać sprowadzony do równania [8]: 

𝑥𝑖𝑗 = ∑ (𝑔𝑖𝑘𝑓𝑘𝑗 + 𝑒𝑖𝑗)
𝑝
𝑘=1    

Gdzie: xij – stężenie j-tego składnika w i-tej próbce, gik– udział k-tego źródła w i-tej próbce,  

fkj – stężenie j-tego składnika w k-tym źródle, oraz eij– pozostałość (np. różnica między 

zmierzoną a obliczoną wartością stężenia składnika lub błąd pomiarowy). 

 

 



2.1.MC – mass closure 

Model mass closure polega na uzyskaniu masy pyłu na podstawie sumy mas jego głównych 

składników oznaczonych na drodze eksperymentów analitycznych. Bardzo często model ten 

jest stosowany do oceny dokładności przeprowadzonych analiz zmierzających do wyznaczenia 

charakterystyki chemicznej aerozoli atmosferycznych. W modelu mass closure składniki pyłu 

grupowane są na kilka klas, np. węgiel elementarny, materia organiczna, składniki mineralne, 

składniki skorupy ziemskiej, wtórne aerozole nieorganiczne, frakcja niezidentyfikowana lub 

pozostałość [9–13]. Niektórzy autorzy prac dodatkowo podają sól drogową [2], wskaźniki 

przemysłowe [14] oraz składniki nie wchodzące w skład soli morskiej [15]. Pozostała część 

masy PM, czyli frakcja niezidentyfikowana, w modelu mass closure obliczana jest jako różnica 

grawimetrycznie wyznaczonej masy pyłu a sumą mass poszczególnych grup składników. 

Obecność tej frakcji w modelu jest efektem odparowania wody związanej z higroskopijnymi 

składnikami PM. Frakcja niezidentyfikowana może być związana również z różnicami 

wynikającymi ze stopnia utlenienia związków węglowych oraz z błędami analitycznymi 

podczas wykonywania oznaczeń składu chemicznego pyłu zawieszonego [15]. Metody 

obliczeniowe poszczególnych grup składników opisane są w skrócie w pracy Szramowiat i in. 

[16]. 

Mass closure jest często stosowaną przez naukowców metodą analizy wyników mającą na celu 

przedstawienie zmian składu chemicznego w zależności od pory roku, lokalizacji czy też 

rozmiarów ziaren pobieranych aerozoli. Poza tym, model daje wstępne informacje o 

jakościowym udziale poszczególnych źródeł (wg ustalonych wcześniej grup związków) w 

ogólnym bilansie emisji  pyłów do atmosfery. 

 

2.2.Dodatnia faktoryzacja macierzy – PMF 

Model PMF (positive matrix factorization) jest modelem analitycznym wykorzystującym 

niepewność pomiaru do skalowania elementów macierzy. Praca Szramowiat i in. [16] 

prezentuje krótki zbiór informacji o metodykach obliczeniowych stosowanych w modelowaniu 

PMF. Ważnym elementem algorytmu obliczeniowego w modelu PMF jest oszacowanie 

niepewności analitycznej danego pomiaru. Próbki powinny być sklasyfikowane wg rozmiaru 

cząstek. Zastosowanie tego modelu do identyfikacji źródeł emisji wymaga zgromadzenia jak 

największej ilości danych składu chemicznego (np. składu pierwiastkowego) dla jak 

największej ilości zebranych próbek. Im większa macierz danych, tym większe są szanse na 



poprawną identyfikację źródła emisji zanieczyszczeń. Model PMF może zostać ogólnie 

sprowadzony do równania macierzowego: 

 X=G∙F+E   

Gdzie: X – macierz n×m dla n pomiarów i m składników chemicznych pyłu zawieszonego; E 

– macierz n×m pozostałości lub błędów pomiarowych; G – macierz n×p udziału procentowego 

p źródeł; F – macierz p×m określająca profil źródła [17]. Powyższa macierz posiada kilka 

rozwiązań, wszystkie są matematycznie prawidłowe. W celu wyboru rozwiązania najlepiej 

opisującego daną sytuację, konieczne jest wyznaczenie wskaźników. Wagener i in. [18] w 

swojej pracy zastosowali  2-metylotetrol jako wskaźnik wtórnych aerozoli izoprenowych [19]. 

Lewoglukozan i częściowo frakcja węgla elementarnego były oznaczane jako wskaźniki 

spalania biomasy [20], a cholesterol jako spalania drewna [21]. Węgiel elementarny w 

ogólności jest wskaźnikiem spalania niecałkowitego. Kwasy tłuszczowe są związane z 

obecnością aerozolu biogennego, również na terenach miejskich. Ich obecność w PM jest 

związana ze szczątkami roślin, jak również z działalnością antropogeniczną, jak gotowanie, czy 

procesy spalania biomasy [22]. Paatero i Tapper opracowali narzędzie komputerowe do 

identyfikacji źródeł emisji za pomocą modelu PMF [23–25]. 

Model PMF jest modelem powszechnie stosowanym przez naukowców, m.in. w celu 

identyfikacji źródeł emisji zanieczyszczeń pyłowych na pustyni w San Gorfionio [26], czy w 

Rochester (U.S.) [27], jak również w celu oszacowania wpływu aerozolu pochodzenia 

biogenicznego i ze spalania biomasy w Berlinie [18], identyfikacji źródeł PM w Genui we 

Włoszech [28], Izmirze w Turcji [29] i w Krakowie [30]. 

Model PMF nie wymaga tworzenia profili poszczególnych źródeł, niemniej jednak wiedza o 

różnorodności pyłu w zależności od źródła jest kluczowa w prawidłowej interpretacji 

wskaźników źródeł emisji PM. 

 

2.3.MT –Macro-tracer 

Koncepcja modelu macro tracer polega na ustaleniu związku chemicznego – indykatora – 

charakterystycznego dla danego źródła. Podstawą modelu jest praca P. Lenschowa i in. , którzy 

podjęli pierwsze kroki powiązania danego związku-wskaźnika z danym emitorem pyłu 

zawieszonego pochodzącego z Berlina [31].  

 



Tabela 1.  Macro-indykatory i współczynniki konwersji stosowane do wyznaczenia rozkładu 

źródeł emisji aerozoli [32]. 

Kategoria aerozolu Skrót Macro-

wskaźnik 

Zależność Referencj

e 

Spalanie drewna WB Lewoglukozan

, Mannozan 

WB=[LG]·16,8 

ECWB=WB·0,1 

OCWB=[LG]·8,9 

LG/MN~3 (sosna) 

LG/MN~20 (buk) 

[33–36] 

Emisja spalin 

samochodowych 

TrEx EC TrEx=([EC]-[ECWB])·1,33 

OCTr=([EC]-[ECWB])·0,3 

[37] 

Pył 

drogowy/samochodow

y 

TrAbr EC TrAbr=TrEx·0,3 [38] 

Wielkocząsteczkowe 

rozpuszczalne w 

wodzie aerozole 

organiczne 

OMHULI

S 

OCHULIS OMHULIS=[OCHULIS]·2 [39] 

Niezidentyfikowana 

materia organiczna2 

OMND OC OMND=([OC]-OCTr-OCWB-

[OCHULIS]·1,5 

[33] 

Nieorganiczne aerozole 

wtórne 

ISA NH4+, SO42-, 

NO3- 

- - 

Pyl mineralny: 

glinokrzemiany 

MINSi Si, Al [Si]=[Al.]·3 

fMinSi=2,7 

[40] 

Pył mineralny: węglany MINCa Ca2+ fMinCa=2,5 [40] 

Sól drogowa3,4 NaCl Na+, Cl- [NaCl]=[Cl-]·58/35,5 

Lub 

[NaCl]=[Na+]·58/23 

- 

Aerozole nieorganiczne 

niezidentyfikowane 

PMND - PMND=PMgraw-

(WB+TrEx+TrAbr+OMHULIS+OMND+IS

A 

+MinSi+MinCa+NaCl] 

- 

1Mannozan jest uważany jako „mikro-wskaźnik” ze względu na jego obecność w aerozolach ze spalania biomasy; 

2OMND obejmująca materiał biologiczny, tj. bakterie, zarodniki grzybów, szczątki roślin; 3NaCl rozważana jest 

jako źródło, tylko gdy stanowi więcej niż 1 % masy PM; 4NaCl obliczana na podstawie stosunków 

stechiometrycznych jonów Na+ i Cl- 

 

Modele tego typu pozwalają na określenie udziałów poszczególnych źródeł aerozoli zarówno 

dla obszarów wiejskich i miejskich w zależności od pory roku, w której pobierano próbki 

aerozoli. W metodzie tej ustala się współczynniki liczbowe w odniesieniu do danego składnika 

PM emitowanego z poszczególnych źródeł, np. lewoglukozan rekomendowany jest jako 

indykator emisji pyłu PM10 ze spalania drewna [20]. Lewoglukozan jest cukrem bezwodnym, 

produkowanym w procesie pirolizy celulozy. W wyniku niepełnego procesu spalania biomasy, 

wytwarzana jest znaczna ilość tego najważniejszego składnika organicznego cząstek pyłu 

drzewnego. Poza tym, lewoglukozan jest substancją trwałą chemicznie, co dodatkowo 

rekomenduje go jako indykator spalania biomasy. Tabela 1 przedstawia dotychczas stosowane 

i opracowane przez naukowców z Instytutu Technologii Chemicznej i Analityki Uniwersytetu 



Technicznego w Wiedniu macro-indykatory, współczynniki obliczeniowe oraz odniesienia 

literaturowe [32,41]. Pierwszą próbę zoptymalizowania modelu macro tracer pod kątem 

warunków polskich, gdzie dominuje gospodarka węglowa opisano w pracy doktorskiej 

„Chemiczna charakterystyka i identyfikacja źródeł aerozoli atmosferycznych w aglomeracji 

krakowskiej” autorstwa dr inż. Katarzyny Szramowiat z Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie [2].  

 

3. Metody inwentaryzacyjne w oparciu o wskaźniki emisji 

W celu uzyskania dokładnych danych odnośnie emisji pyłowych z różnych emiterów na danym 

terenie konieczna jest wiedza odnośnie dokładnej ich liczby. Emiterami mogą być małe 

urządzenia grzewcze (kotły, kominki, piece), średniej wielkości urządzenia (kotłownie 

osiedlowe) lub duże zakłady przemysłowe, elektrownie. Należy mieć na uwadze, że jest to tylko 

pewien wycinek ogólnej emisji zanieczyszczeń pyłowych [42]. Do tego dochodzą emisje z 

transportu (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy), jak również unos drobnej frakcji 

piasku, ziemi znajdujących się na otwartej przestrzeni lub w ciągach komunikacyjnych [43,44]. 

Dlatego bardzo ważne jest określenie z jakich źródeł pochodzą dane emisje pyłów, aby 

umożliwić przeciwdziałanie i ograniczanie ich dopływu do środowiska.  

Emisje pyłowe z dużych zakładów/elektrowni, ze względu na wykorzystanie wysokich 

kominów, transportowane są najczęściej na dziesiątki lub setki kilometrów i niemal nie mają 

one znaczenia, jeżeli rozpatrujemy dany niewielki obszar, np. miasto, gminę, a nawet powiat. 

Oczywiście, emisję z tych źródeł należy brać pod uwagę przy rozpatrywaniu szerszego obszaru, 

np. terenu danego województwa lub kraju. 

Na jakość powietrza na danym terenie mają wpływ liczne czynniki, którymi mogą być m.in. 

zakłady energetyczne, urządzenia grzewcze niewielkiej mocy, jak również transport 

samochodowy. W celu oszacowania wielkości emisji należy przeprowadzić dogłębną analizę 

liczby takich zakładów, urządzeń/pojazdów, najlepiej, w postaci ankiet lub wizyt na miejscu. 

Ze względu na liczbę takich urządzeń, wyliczenie co do jednej sztuki jest praktycznie 

niemożliwe ze względów logistycznych jak również czasowych. W samym Krakowie 

inwentaryzacja źródeł emisji trwała ponad dwa lata. 

Mając liczbę urządzeń, kolejnym krokiem jest wyznaczenie ilości pyłu emitowanego do 

środowiska przez te urządzenia. Jest to niezmiernie trudne, ponieważ każde urządzenie 

grzewcze/samochód jest w innym stanie technicznym, innym wieku, na innym poziomie 

wyeksploatowania, inaczej podłączone do przewodu kominowego, wykorzystywane jest inne 



paliwo co bardzo ogranicza dokładność wyznaczenia całkowitej emisji pyłu do atmosfery. 

Jednakże, korzystając z dostępnych danych jesteśmy w stanie z pewną dozą 

prawdopodobieństwa oszacować całkowitą emisję ze wszystkich urządzeń. Tyczy się to 

urządzeń różnej mocy, wykorzystania różnego paliwa [45–47]. Tabele 2-4 przedstawiają 

przykładowe wartości wskaźników dla pyłu PM2,5 i PM10 lub TSP.  

 

Tabela 2. Wskaźnik emisji [g/GJ] dla urządzeń małej mocy [45] 

    Piece, 

piecokuchnie, 

kominki 

zamknięte 

Piece 

kaflowe 

Kotły 

ręczne 

Kotły 5 

klasy 

Piece, 

piecokuchnie, 

kominki 

zamknięte 

spełniające 

wymagania 

Ekoprojektu 

Kotły 

spełniające 

wymagania 

Ekoprojektu 

Węgiel 

kamienny 

PM10 667 383 427 18 24 18 

PM2,5 517 297 331 14 19 14 

Drewno 

kawałkowe 

PM10 798 247 407 26 23 26 

PM2,5 756 234 385 25 22 25 

Pelety/brykiery  

z trocin 

PM10 126 bd bd 16 10 16 

PM2,5 87 bd bd 11 7 11 

 

Tabela 3. Wskaźnik emisji [g/Mg] dla kotłów o mocy <1 MW [46] 

Węgiel kamienny TSP 1 500 x Ar 

Koks TSP 1 000 x Ar 

Drewno TSP 1 500 x Ar 

Ar - zawartość popiołu wyrażona w procentach [%] 

TSP - całkowity pył zawieszony (z ang. total suspended particulates) 

 

Tabela 4. Wskaźnik emisji cząstek stałych [g/GJ] dla urządzeń małej mocy opalanych biomasą 

[47]  

  Kominki 

otwarte 

Piece kaflowe Piece o wysokiej 

sprawności 

Piece i kotły 

spełniające 

wymagania 

Ekoprojektu 

Piece i kotły na 

pellet 

PM10 260 160 150 49 30 

PM2,5 240 140 140 47 30 

TSP 270 200 170 54 32 

BC 

(%) 

24 53 43 55 30 

BC – czarny węgiel (z ang. „black carbon”) 

 

Dokładne, rzetelne wyznaczenie liczby emiterów oraz emisji z danego urządzenia pozwala na 

symulację w odpowiednio zaawansowanych narzędziach numerycznych rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń. Narzędzia takie dodatkowo pozwalają na symulację zmian liczby danego typu 



urządzenia, nawyków społeczeństwa i jak przekłada się to na ogólną emisję pyłu z takich 

urządzeń. Takie symulacje pozwoliłyby decydentom na określenie w jakim kierunku należy 

iść, aby jak najmniejszym kosztem móc dojść do akceptowalnego poziomu zawartości pyłu w 

powietrzu oraz czy w ogóle jest to możliwe dla danego rozpatrywanego terenu. 

 

3.1. Małe urządzenia grzewcze w Krakowie 

W Krakowie w latach 2013-2015 przeprowadzono inwentaryzację punktowych źródeł emisji 

zanieczyszczeń z palenisk domowych [48]. Inwentaryzacja przeprowadzona została w ramach 

zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza 

w Krakowie prowadzonego przez Urząd Miasta Kraków. Wyniki inwentaryzacji przedstawione 

zostały na rysunku 1. 

 

 
Rysunek 1. Wynik inwentaryzacji palenisk domowych na terenie miasta Krakowa [48]. 

 

Działania inwentaryzacyjne bazowały w głównej mierze na wizji w terenie i pozyskiwaniu 

informacji od mieszkańców, właścicieli, zarządców lub administratorów budynków. Badania 

inwentaryzacyjne prowadzone były w siedmiu etapach. Łącznie zinwentaryzowano 23 854 

palenisk na paliwa stałe. 

Etap zerowy przeprowadzony w 2013 roku obejmował część obszaru Starego Miasta, 

Grzegórzek oraz Dębnik. Na tym obszarze zidentyfikowano łącznie 5 891 źródeł na paliwa 



stałe. Niestety, inwentaryzacja na tym etapie nie przewidywała podziału źródeł na kominki, 

piece i kotłownie, co zostało zmienione w kolejnych etapach. 

W roku 2014 przeprowadzono etap I, II i III obejmujący dzielnice: pozostałe obszary dzielnic 

Stare Miasto i Grzegórzki, część obszaru Zwierzyniec, Dębniki oraz dzielnicę Krowodrza, 

Prądnik Czerwony, Czyżyny oraz Podgórze. W roku 2014 zidentyfikowano łącznie 5 115 

palenisk, w tym kotłowni: 1 342, pieców: 3 063 oraz kominków: 710. 

W 2015 roku przeprowadzono inwentaryzację w trzech kolejnych etapach obejmujących 

pozostałe obszary dzielnic lub całe dzielnice: Łagiewniki – Borek Fałęcki, Swoszowice, 

Podgórze Duchackie, Bieżanów – Prokocim, Dębniki, Prądnik Biały, Bronowice, Zwierzyniec, 

Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie oraz Nową Hutę. Na terenie powyższych 

dzielnic zidentyfikowano łącznie 12 848 palenisk, w tym kotłowni: 7 968, pieców: 1 546 oraz 

kominków: 3 334. 

Należy zwrócić uwagę, że największe zagęszczenie palenisk na paliwa stałe obejmuje ścisłe 

centrum miasta, gdzie na niewielkim terenie znajduje się ponad 1/5 wszystkich 

zinwentaryzowanych palenisk. Przyczyną jest brak możliwości wykorzystania ciepła 

sieciowego oraz najprawdopodobniej ograniczenia przesyłowe/mocowe związane z 

możliwością korzystania z gazu lub prądu do ogrzewania mieszkań.  

Niestety w etapie zerowym nie przeprowadzono podziału na kotłownie, piece i kominki. 

Jednakże, ze względu na specyfikę zabudowań można przyjąć podobny stosunek danych 

palenisk jak w etapie I (pozostały obszar dzielnic Stare Miasto i Grzegórzek oraz część dzielnic 

Zwierzyniec, Dębnik i dzielnica Krowodrza), w którym łącznie zinwentaryzowano 2 624 

paleniska, w tym kotłowni: 476, pieców: 1 858 i kominków: 290. Korzystając z powyższego 

założenia w etapie zerowym należałoby się spodziewać ok. 1 049 kotłów, 4 174 pieców i 648 

kominków. 

Rysunek 2 przedstawia liczbę poszczególnych palenisk w rozbiciu na kolejne etapy 

inwentaryzacji palenisk w Krakowie. 



 

Rysunek 2. Liczba palenisk zinwentaryzowanych w danym etapie, na podstawie [48]. 

 

Z rysunku 2 jednoznacznie można stwierdzić, że ze względu na charakter zabudowy w ścisłym 

centrum przeważają piece, a na obszarach oddalonych od centrum, gdzie znajduje się więcej 

domów jednorodzinnych przeważają kotły oraz kominki.  

 

Rysunek 3. Liczba poszczególnych palenisk w Krakowie, na podstawie [48]. 

 



Rysunek 3 przedstawia sumaryczną liczbę palenisk w Krakowie. Na obszarze miasta Krakowa 

najwięcej zinwentaryzowano kotłów ponad 10 000 sztuk, następnie pieców ok. 8 700 sztuk oraz 

kominków ok. 4 700 sztuk. 

Powyższe dane jednoznacznie pokazują, że w głównej mierze potencjalnie kotły oraz piece 

odgrywają znaczącą rolę w emisji zanieczyszczeń do środowiska, a niżeli kominki. Należy mieć 

na uwadze, że charakter pracy kotła i pieca odbiega znacznie od charakteru pracy kominka. W 

okresie grzewczym kotły i piece pracują niemal bez przerwy, aby dostarczyć odpowiednie 

ilości ciepła do ogrzania domu/mieszkania. Natomiast kominek najczęściej jest dodatkowym 

źródłem ciepła, który wykorzystywany jest sporadycznie. Kominki stanowią 1/4 wszystkich 

palenisk na paliwa stałe, uwzględniając ich charakter pracy emisja z tego typu urządzeń może 

stanowić tylko 5-10% całkowitej emisji z wszystkich urządzeń grzewczych na paliwa stałe w 

Krakowie. Gdyby natomiast paleniska piecowe zostały przebudowane na spalające wyłącznie 

drewno i wraz z kominkami dostosowane do spełniania poziomów emisji wyznaczonych przez 

Ekoprojekt, możliwe byłoby osiągnięcie znaczącego efektu obniżenia emisji pyłu TSP.  

 

3.2. Małe urządzenia grzewcze w Polsce 

Wykonanie podobnej inwentaryzacji jak w Krakowie na obszarze całego kraju jest niemal 

niemożliwe, dlatego w celu określenia liczby palenisk należy korzystać z ogólnodostępnych 

danych statystycznych, które wykonywane są przez Główny Urząd Statystyczny. 

W roku 2017 w Polsce było łącznie 13568 tys. gospodarstw domowych, z czego 9146,9 tys. 

znajdowała się w mieście, a 4421,1 tys. na wsi [49]. Zgodnie z [50] w 2015 roku 49,2% 

gospodarstw domowych wykorzystywało paleniska na paliwa stałe (głównie węgiel kamienny 

i biomasa). W głównej mierze paleniska na paliwa stałe wykorzystywane były na wsi, gdzie 

brak jest np. sieci ciepłowniczych. Natomiast w mieście przeważa ogrzewanie sieciowe, 

ogółem w Polsce 41,7% gospodarstw wykorzystywało ciepło sieciowe do ogrzewania 

domów/mieszkań. 

Wszystkie gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa stałe do ogrzewania w 2017 roku 

wyemitowały łącznie 122 tys. ton pyłów co stanowi 35,8% ogólnej ilości pyłów 

wyemitowanych do atmosfery w Polsce [51].   

Należy mieć na uwadze, że w Polsce jest łącznie ok. 6,5 mln urządzeń grzewczych na paliwa 

stałe, których średni wiek to co najmniej 7-8 lat. Najmłodsze to kominki (ich średni wiek to 7,4 

lat) a najstarsze piece zainstalowane w pomieszczeniach, których średni wiek to 24,5 lat. Należy 



mieć na uwadze, że część pieców jest po ok. 10 latach przebudowywana i udoskonalana, przez 

co emisje z takich urządzeń są znacznie niższe niż przed przebudową.  

 

 

3.3. Emisja z ruchu samochodowego 

Według danych statystycznych w Krakowie w 2018 roku zarejestrowanych pojazdów było 

619 140, z czego 493 021 to samochody osobowe [52]. Dnia 18 i 19 października 2017 roku w 

Krakowie przeprowadzono pomiar liczby samochodów wjeżdżających do miasta [53]. Z 

pomiarów wynika, że każdego dnia do Krakowa wjeżdża 246 tys. pojazdów z czego 40 tys. 

przejeżdża przez miasto ruchem tranzytowym, a z nich 16 tys. porusza się przez centrum 

miasta. Z powyższego wynika, że dziennie po mieście może poruszać się nawet 800 tys. 

pojazdów.  

 

Tabela 5. Wskaźniki emisji dla samochodów w poszczególnych latach [54] 

Rok Rodzaj paliwa Zużycie 

paliwa 

CO2 NOx PM HC/THC CO 

  l/100 km g/km g/km mg/km  g/km 

 

Benzyna 

      

2011 9,4 210 0,44 1,7 1,24 5,71 

2020 8,0 177 0,22 0,8 0,88 4,22 

2030 6,9 150 0,18 0,6 0,74 3,86 

 

Diesel 

      

2011 6,9 170 0,43 30,4 0,06 0,44 

2020 5,7 140 0,24 4,7 0,05 0,36 

2030 4,7 120 0,14 2,8 0,05 0,35 

THC - Tetrahydrokannabinol 

 

W Polsce w roku 2017 zarejestrowanych było łącznie niemal 28678 tys. pojazdów [55], które 

wyemitowały łącznie 24 tys. ton pyłów [56]. W przeliczeniu na jeden pojazd otrzymujemy ok. 

0,84 kg pyłów rocznie. Uwzględniając powyższe dane, na obszarze Krakowa rocznie może być 

deponowanych nawet 672 tony pyłu. 

W tabeli 5 przedstawiono wskaźniki emisji dla samochodów w Szwecji opracowane przez 

Swedish Transport Administration. Wskaźniki te zostały wyznaczone na podstawie średnich 

wartości emisji dla samochodów jeżdżących w Szwecji w miastach oraz poza nim. Można 

zauważyć zmniejszanie wszystkich wskaźników emisji w poszczególnych okresach. Należy 

mieć na uwadze, że dla różnych rodzajów emisji prognozowane są różne wartości docelowe. 

Planuje się, że emisje PM z oleju napędowego spadną o 86% w latach 2011-2020, a emisje NOx 



o jedną trzecią. Znaczny spadek emisji pyłu w samochodach zasilanych olejem napędowym 

związany jest z coraz częściej stosowanymi filtrami cząstek stałych (DPF), które w znacznym 

stopniu ograniczają emisję pyłu do atmosfery. Ponadto, zmniejszenie zużycia paliwa, a tym 

samym emisji CO2, nie będzie tak duże jak w przypadku NOx lub PM. 

4. Metody fizyczne identyfikacji pochodzenia zanieczyszczeń pyłowych w atmosferze 

Wśród metod fizycznych stosowanych w identyfikacji pochodzenia zanieczyszczeń pyłowych 

w powietrzu wyróżniono trzy grupy technik:  

a) pomiary on-line właściwości fizykochemicznych cząstek stałych za pomocą metody 

rozpraszania światła wraz z możliwościami tworzenia sieci sensorów i analizy danych 

pozyskanych w ten sposób,  

b) metody oparte o dane meteorologiczne, m.in. możliwość określenia miejsca (obszaru 

przestrzennego), z którego określone cząstki zostały wyemitowane,  

c) metody numeryczne bazujące na zaawansowanych modelach.  

Powyższy podział jest podziałem umownym; podobnie metody receptorowe mogą również 

zaliczać się do metod fizycznych, w zależności od zastosowanych dla oznaczenia właściwości 

fizykochemicznych cząstek stałych technik instrumentalnych. Poprzez fizyczne metody 

identyfikacji źródeł emisji można rozumieć również techniki analityczne opierające się na 

fizycznych zjawiskach, jak transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa czy 

spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR, z ang.  nuclear magnetic 

resonance). 

 

4.1. Pomiary on-line 

Celem tych pomiarów jest dokładne oznaczenie zawartości cząstek w określonej próbce 

powietrza oraz oznaczenie rozkładu wielkości tych cząstek (średnicy aerodynamicznej 

cząstek). W tym celu są stosowane metody optyczne, także w połączeniu z mikroskopowymi. 

Zjawiska fizyczne z tym związane to różne rozpraszanie światła w zależności od wielkości 

cząsteczki pyłu. Metoda ta wymaga zaawansowanych operacji matematycznych przy analizie 

odbicia fal światła rozproszonego czy zaabsorbowanego od cząstek o różnych rozmiarach. 

Parametry światła odbitego zależą od wielkości ziarna pyłu, charakterystyki jego powierzchni 

i innych czynników. 

Najczęściej mierzony parametr to stężenie pyłów zawieszonych, w zależności od frakcji, czyli 

wymiaru średnicy aerodynamicznej cząstek pyłów. Do najczęściej stosowanych metod 

pomiarowych on-line należy rozpraszanie światła, gdzie strumień światła kierowany jest na 



badaną próbkę powietrza zawierającą zanieczyszczenie pyłowe [57]. Mierzona jest 

intensywność rozproszonego światła w wybranym kierunku lub w wielu kierunkach 

jednocześnie. Najczęściej, komercyjnie dostępne przyrządy mierzą rozproszenie światła o 

długości fali ~600 nm dla kątów 90°, 45°, lub mniejszych niż 30°[57]. 

Inną metodą jest wykorzystanie absorpcji światła, w ten sposób mierzy się stężenie tzw. frakcji 

czarnego węgla (black carbon - BC), będącego składnikiem aerozoli [58–61]. 

Rozkład wymiarów średnicy aerodynamicznej cząstek aerozoli można mierzyć za pomocą 

metod mikroskopowych. W tym celu prowadzi się bezpośrednie obserwacje cząstek pobranych 

z odpowiednich filtrów. Inne metody polegają na wykorzystaniu szeregu technik  

spektrometrycznych, np. spektrometria w oparciu o rozkład ruchliwości (DMS - differential 

mobility spectrometers) i spektrometria masowa aerozoli (AMS – aerosol mass spectrometer).   

Stosowanie detektorów optycznych PM może wiązać się często z dużym błędem pomiarowym  

w przypadku stosowania niedopracowanych algorytmów analizy sygnałów czy braku 

właściwej kalibracji. Wynika to z tego, że rozmiary cząstek wyznaczane są jako parametry 

dopasowania funkcji analitycznej  opisującej sygnały detektor pochodzące z detektora. 

Dokładność dopasowania jest zatem efektem stosowania właściwego opisu zjawiska i 

poprawności kalibracji (m.in. liczby punktów kalibracyjnych). Zgodnie z [62] sensory optyczne 

należy dostosowywać do pomiarów w przewidzianych warunkach oraz wprowadzać 

odpowiednie korekty. Natomiast jeżeli czujniki te maja służyć tylko do określania wystąpienia 

wzrostu/spadku stężenia pyłów ich dokładność jest wystarczająca. 

Właściwym jest konstruowanie odpowiednich sieci tego typu czujników (np. [63]), gdzie 

wykorzystując odpowiednie układy wielu czujników wraz z zapisem danych i dedykowanym 

oprogramowaniem można śledzić rozwój zanieczyszczeń w danym obszarze wykorzystując ich 

korelacje czasowo-przestrzenne. W ten sposób można tworzyć zaawansowane interakcyjne 

mapy zanieczyszczeń na danym obszarze, jak np. pokazano m.in. w [64] i w [65]. 

 

4.2. Metody oparte o dane meteorologiczne 

W związku z tym, że jakość powietrza zależy od zjawisk atmosferycznych różnej skali, np. 

pory roku, opadów atmosferycznych lub ich braku czy silniejszych bądź słabszych podmuchów 

wiatru, sprzyjających naturalnemu usuwaniu lub zwiększaniu poziomów zanieczyszczeń 

pyłowych powietrza, emisja pyłów zawieszonych lub ich występowanie może mieć charakter 

lokalny, jak również regionalny, krajowy czy międzykontynentalny. W związku z tym określa 



się relacje pomiędzy źródłami emitującymi zanieczyszczenia, warunkami meteorologicznymi i 

stężeniem zanieczyszczeń obserwowanym na danym obszarze. 

Metody analizy bazują na metodzie śledzenia trajektorii wstecznych mas powietrza (back-

trajectory analysis). Warunki meteorologiczne (określone w różny sposób, np. zmierzone czy 

zamodelowane) są użyte do propagacji wstecznej w czasie najbardziej prawdopodobnych dróg 

cząstek, tak aby określić ich położenie startowe dla zerowego czasu. Metody te i przykłady ich 

zastosowania są opisane m.in. w [66]. Do obliczeń stosowane są odpowiednie algorytmy 

numeryczne. Ze względu na możliwe niedokładności w określaniu stanu atmosfery metody te 

mogą prowadzić do znacznych niedokładności. Wykorzystuje się tu m.in. pola prędkości i 

kierunku wiatru w połączeniu z metodami statystycznymi. 

4.3. Metody numeryczne 

Metody te polegają na budowie modelu numerycznego dla rozważanego obszaru pod kątem 

dystrybucji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych [67]. Obszary te mogą być różnej 

wielkości – od niewielkich np.  obejmujących kilka ulic, poprzez obszary odpowiadające całej 

aglomeracji miejskiej do całych regionów. Uwzględnia się w nich szereg metod modelowania 

numerycznego, które opisują m.in. teorię dyfuzji różnych cząstek w powietrzu czy zjawiska 

turbulencji. Zastosowanie tego typu metod pozwala na ocenę wpływu ukształtowania terenu, 

zabudowy, zachowania się wiatrów i innych uwarunkowań środowiskowych na 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń ze źródeł o określonej wydajności. Modele mogą 

uwzględniać ponadto szereg sprzężeń zwrotnych tj. wpływ wielkości zanieczyszczenia na 

aktualne lokalne zmiany natężenia promieniowania w atmosferze i inne charakterystyki stanu 

atmosfery. W szeregu przypadków modele mogą pobierać dane bezpośrednio z satelitów 

zaopatrzonych w odpowiednie czujniki, co zwiększa możliwości obliczeń i jednocześnie 

prowadzi do weryfikacji danych modelowych z pomiarowymi. 

 

5. Wybrane studia przypadku 

Niniejsza część artykułu przedstawia krótkie opisy wybranych badań prowadzonych na świecie 

w celu identyfikacji źródeł emisji aerozoli atmosferycznych.  

5.1. Badania w Rzymie [68] 

Badania przeprowadzono w ciągu roku od stycznia 2016 do stycznia 2017 w miejscu o dużym 

natężeniu ruchu drogowego.  

Wykorzystano tu metody zarówno fizyczne, jak i analityczne. Pomiary obejmowały: 



• ciągły pomiar tlenku węgla, ozonu, dwutlenku azotu, wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (AH – aromatic hydrocarbons) i naturalnej 

radioaktywności,  

• stężenie i właściwości fizykochemiczne cząstek będących składnikami pyłu 

zawieszonego,   

• charakterystykę fizykochemiczną pojedynczych cząstek PM2.5 za pomocą 

elektronowego mikroskopu skaningowego w połączeniu z rentgenowską spektroskopią 

dyspersyjną (FESEM/EDX, z ang. Field Emission Scanning Electron Microscopy with 

Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy), 

• analizę trajektorii wstecznych mas powietrza NOAA z wykorzystaniem modelu 

NMMB/BSC-Dust. 

W wyniku badań otrzymano następujące wyniki: 

• Najwyższe stężenia zanieczyszczeń gazowych, poza ozonem i PM2.5 odnotowano w 

grudniu.  

• Zaobserwowano stężenia O3 i NO2 czerwcu i wrześniu, wskazujące na epizody smogu 

fotochemicznego.  

• Określono korelacją statystyczną Persona pomiędzy stężeniem analizowanych 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych a stosunkiem stężenia toulenu do 

stężenia benzenu (T/B) wynoszącym 2,5. 

• Wykryto obecność różnorodnych cząstek z naturalnych i antropogenicznych źródeł.  

• Zidentyfikowano cztery zasadnicze komponenty PM2.5:  

- frakcja węglowa (CP – carbonaceous particles),  

- frakcja mineralna związana z jonami siarczanowymi,  

- pył z gleby wraz z cząstkami pochodzącymi ze struktury budynków i  

- cząstki metaliczne.  

• Zaobserwowano śladowe ilości S, Na i K o różnej zawartości w CP.  

• W różnych okresach stwierdzono udział pyłu saharyjskiego we frakcji PM2.5.  

• Dokonano identyfikacja składników chemicznych pojedynczych cząstek pyłu 

zawieszonego. 

• Biorąc pod uwagę zawartość krzemianów i analizę trajektorii wstecznych mas 

powietrza NOAA i model NMMB/BSC-Dust, określono wpływ pyłu saharyjskiego do 

PM2.5. 



• Podczas epizodów smogu fotochemicznego, zaobserwowano redukcję zawartości AH, 

co wskazuje na udział AH w atmosferycznych reakcjach fotochemicznych, których 

finalnym produktem jest ozon.  

W wyniku badań wyciągnięto następujące wnioski: 

• Wykazano istotny związek między stężeniem wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych a stężeniem ozonu. 

• Zanieczyszczenia pyłowe są spowodowane ruchem drogowym.  

• Zasadnicze źródło CP w tym obszarze miejskim to spaliny samochodowe i systemy 

grzewcze w zimie. 

• CP działają jak transportery dla silnych kwasów, tj. H2SO4 i siarczanów metali 

alkalicznych. 

• Identyfikacja składników chemicznych pyłów dostarcza użytecznych informacji w celu 

określenia pochodzenia i procesu powstawania zanieczyszczeń pyłowych.  

 

5.2. Badania w Madrycie [69] 

W celu wyznaczenia właściwości fizykochemicznych PM w badaniach prezentowanych w 

pracy zastosowano następujące techniki instrumentalne:  

• emisję rentgenowską indukowaną cząsteczkami (PIXE – particle induced X-ray 

emission),  

• spektrometrię mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie i spektroskopią 

atomową (ICP-MS/AES – inductively coupled plasma mass spectrometry/atomic 

emission spectroscopy),  

• chromatografię i transmisyjne techniki termo-optyczne,  

• w celu identyfikacji źródeł emisji PM zastosowano model PMF, 

• metody analityczne (próbek PM pobranych w w 24-godzinnych okresach 

pomiarowych), 

• metody fizyczne, głównie techniki termo-optyczne. 

Otrzymane wyniki poddano analizie pod względem zmian godzinowych i 

średniodobowych, co w konsekwencji poprawiło chemiczną charakterystykę i identyfikację 

źródeł emisji PM. Do najważniejszych rezultatów badań należy: 

• W godzinach szczytu ruchu ulicznego w Madrycie odnotowano obecność metali (tj. 

Zn, Cu, Cr, Fe) i składników mineralnych, jak Ca, Al, Si.  



• Zawartość tych zanieczyszczeń wzrastała w ciągu dnia, osiągając maksimum 

podczas wieczornych godzin szczytu, ale zmniejszała się w nocy, szczególnie w 

przypadku frakcji PM2.5-10.  

• Scharakteryzowano następujące źródła (i ich profile): pył mineralny (związki 

krzemowe i sodowe), aerozole morskie oraz inne przejściowe źródła, w których 

uwzględniono PM ze spalania biomasy (PM bogate w potas) i z procesów 

przemysłowych (Zn, Pb).  

• Oszacowano zawartości wtórnych aerozoli nieorganicznych i zmierzono stężenia 

frakcji węglowej OC i EC. 

• Zidentyfikowano frakcję PM, pochodzącą ze spalania węgla (Se, Ge, OC).  

• Stwierdzono, że OC w pyle zawieszonym było znacznie wyższe w listopadzie, kiedy 

panował okres grzewczy w Madrycie.  

Na podstawie otrzymanych rezultatów wyciągnięto następujące wnioski: 

• Madryt jest przykładem miasta z bardzo małym zanieczyszczeniem przemysłowym 

i ograniczoną emisją węgla, ale z poważnym zanieczyszczeniem powietrza przez 

transport. 

• Zaproponowano wykorzystanie atmosferycznego As jako elementu śladowego 

użytecznego do obserwacji występowania spalania węgla. 

• Pomiary godzinowe i filtrowanie danych pod kątem wtórnych związków 

nieorganicznych, węgla organicznego i elementarnego i analiza pełnego zakresu 

związków nieorganicznych oferuje możliwość precyzyjnej analizy skomplikowanej 

kwestii zanieczyszczeń obszarów miejskich. 

 

5.3. Badania w Londynie [70,71] 

Badano elementy śladowe pyłów drobnych i grubych w okresie zimowym w 2012 roku z 

rozdzielczością czasową dwóch godzin (dla pyłów PM10−2.5, PM2.5−1.0 and PM1.0−0.3) 

oraz w okresie letnim w 2012 roku z rozdzielczością czasową 1 godziny w lokalizacjach o 

różnym charakterze. Pobrane próbki PM analizowano przy użyciu: 

• Metody spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej wywołanej promieniowaniem 

synchrotronowym (SR-XRF – synchrotron radiation-induced X-ray fluorescence 

spectrometry).  

• Otrzymane wyniki stężeń PM korelowano z parametrami meteorologicznymi,  



• Stężenia składników PM wykorzystano w modelu PMF do identyfikacji źródeł emisji 

zanieczyszczeń pyłowych.  

Otrzymano następujące wyniki: 

• W okresie letnim zaobserwowano obecność w pyle wielu pierwiastków, związanych z 

ruchem samochodowym (Al, S, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Rb i Zr), 

natomiast nie odnotowano pierwiastków związanych z pochodzeniem regionalnym pyłu 

(tj. Na, Cl, S i K).  

• Zaobserwowano zmianę stężenia pierwiastków związanych z transportem wraz ze 

zmianą natężenia ruchu. 

Wnioski otrzymane w wyniku badań: 

• Dla pyłów drobnych emisje komunikacyjne były głównym źródłem PM w obszarach 

przydrogowych, natomiast w zabudowie miejskiej istotną część zanieczyszczeń 

pyłowych stanowiły pyły pochodzące ze spalania drewna, emisje z pojazdów i cząstki 

wtórne. 

• Transport regionalny PM, identyfikowany na podstawie zawartości składników 

wtórnych pyłów był głównym źródłem frakcji grubej w obydwu lokalizacjach.  

 

5.4. Badania w Pekinie [72] 

Badania prowadzono w okresie od marca 2008 do lutego 2009 i zastosowano następujące 

metody: 

• Analitykę stężenia 15 głównych pierwiastków (tj. Na, Mg, Al, K, Ca, Fe, Sc, V, Cr, Co, 

Ni, Cu, Zn, Ba, Pb) w pyłach atmosferycznych.  

• Model CMB w celu identyfikacji źródeł pochodzenia zanieczyszczeń pyłowych. 

Otrzymano następujące wyniki: 

• Otrzymane wyniki zawartości składników mineralnych w pyle porównano z 

zawartością tychże składników w glebie. Porównanie to wykazało, że średnie stężenie 

Ca, Pb, Zn i Cu była wyższa w PM aniżeli w glebie.  

• Zmienność sezonowa tych pierwiastków wykazała, że stężenie Ca i Cu, Zn, Pb 

pochodzenia antropogenicznego były względnie wyższe w lecie i w jesieni niż w zimie 

i na wiosnę, z uwagi na brak występowania sprzyjających warunków do tworzenia się i 

kumulowania się pyłów, z jakimi mamy do czynienia w okresie grzewczym.  



• Wykazano, że główne źródła aerozoli to: gleba, kurz i spalanie węgla oraz wzrost 

zanieczyszczenia powodowanego ruchem drogowym.  

• Wykazano wpływ częstych burz piaskowych w okresie wiosennym na poziom stężenia 

PM.  

• Badania prowadzone w latach 2001-2006 wykazały wzrost stężenia metali śladowych, 

tj. Cu, Zn, As, Cd, and Pb.  

Wyciągnięto następujące wnioski: 

• Odnotowano wzrost wpływu działalności antropogenicznej na poziomy 

zanieczyszczenia powietrza. 

• Analiza zawartości pierwiastków ciężkich pozwala rozbić źródła zanieczyszczeń na trzy 

kategorie: budownictwo i drogownictwo, inna działalność antropogeniczna, 

pochodzenie naturalne. 

• Korelacje między zmiennością stężeń ciężkich metali pozwalają na analizę pochodzenia 

emisji pyłowych. 

 

5.5. Badania w Slavonski Brod, Chorwacja [73] 

Badania przeprowadzone zostały w latach 2011 – 2014 i obejmowały zastosowanie 

następujących modeli receptorowych opartych na składzie chemicznym cząstek stałych (PM):  

• Model CMB, 

• Model PMF, 

• Model CBPF. 

Dodatkowo zastosowano analizę chemiczną: 

• Termo-optyczną metodę do wyznaczenia zawartości związków węglowych, 

• Technikę cieczowej chromatografii jonowej do wyznaczenia zawartości 

nieorganicznych składników jonowych, 

• rentgenowska spektrometria fotoelektronów XPSX-Ray Photoelectron Spectroscopy).. 

Wyniki analiz zostały wykorzystane do określenia głównych źródeł zanieczyszczeń drobnych 

cząstek stałych (PM2,5) oraz siarkowodoru (H2S), dwutlenku azotu (NO2) i dwutlenku siarki 

(SO2) na obszarach miejskich w Slavonski Brod. Otrzymano następujące wyniki: 

• Stwierdzono, że w składzie PM2,5 dominują cząstki pochodzące ze spalania paliw 

stałych, w tym głównie węgiel organiczny (OC), a maksymalne wartości emisji 

pojawiają się zimą.  



• Letnie poziomy PM2,5 były zdominowane przez siarczan i amon, co związane było z 

działalnością przemysłową rafinerii. 

• Analiza PMF wykazała, że 50% emisji OC pochodzi ze spalania paliw stałych, 30% z 

działalności przemysłowej, a 10% spowodowane jest przez pojazdy. 

• Model CPBF wykazał, że pojazdy były głównym źródłem stężeń NO2, a rafineria 

dominującym źródłem SO2 i H2S. 

Wyciągnięto następujące wnioski: 

• Największymi emiterami PM była rafineria i ogrzewanie domowe, odpowiadające 

odpowiednio za 52% i 43% całkowitej emisji PM; pojazdy odpowiadały natomiast za 

ok. 5% emisji PM. 

• Stężenie zanieczyszczeń gazowych w powietrzu silnie zależało od czynników 

meteorologicznych (w tym prędkości i kierunku wiatru). 

• Model receptora CBPF uwzględniający stężenia zanieczyszczeń i parametry 

meteorologiczne uznany został przez autorów jako wiarygodne narzędzie do 

identyfikacji źródeł zanieczyszczeń gazowych (H2S, NO2 i SO2) oraz PM2,5. 

 

5.6. Badania w Napajedla, Czechy [74] 

Badania przeprowadzono w 2016 r. Zastosowano następującą metodę 

• chromatografia pirolityczna ze spektroskopią mas. 

Otrzymano następujące wyniki: 

• Określono 465 związków organicznych, w tym węglowodory aromatyczne (benzen, 

toluen, etylobenzen i ksylen), alkany, alkeny, alkiny, alkadieny, alkaniany, aldehydy, 

ketony, fenole, etery, kwasy karboksylowe, nitryle, pirany, furany, wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne, związki azotu, związki zawierające siarkę oraz markery 

geochemiczne. 

• Spośród wszystkich określonych związków organicznych, jako markery wybrano 50 z 

nich. 

• Przeprowadzono analizy wielowymiarowe dwóch zestawów danych (wszystkich 

związków organicznych i wybranych markerów), a następnie porównano ich wyniki. 

Wyciągnięto następujące wnioski: 



• Stwierdzono, że związki organiczne mogą być stosowane do identyfikacji emisji 

tworzyw sztucznych, a co za tym idzie mogą być wykorzystane również jako wiodące 

markery w innych podobnych modelach identyfikacji źródeł. 

• Wykazano, że model ma duże zastosowanie nawet w małej skali miejskiej – możliwe 

było wyraźne rozróżnienie źródeł, mimo że odległość między punktami próbkowania 

była mniejsza niż 1 km. 

• Stwierdzono, że zastosowana kombinacja metod stanowi znaczący wkład w 

modelowanie i zarządzanie zanieczyszczeniem powietrza, a otrzymane wyniki powinny 

być w przyszłości rozszerzone o kwantyfikację wkładu poszczególnych źródeł w 

każdym punkcie próbkowania. 

 

5.7. Badania w Ile-Ife, Nigeria [75] 

Badania prowadzono w latach 2006, 2007, 2010 i 2013 r. w obszarze miejskim w południowo-

zachodniej Nigerii. Zastosowano następujące metody: 

• rentgenowska spektrometria fotoelektronów (X-Ray), 

• transmisjometria optyczna, 

• model dodatniej faktoryzacji macierzy (PMF). 

Otrzymano następujące wyniki: 

• Średnie stężenie masowe pyłów mierzone na Uniwersytecie Obafemi Awolowo (OAU) 

oraz Zespole Szpitala Uniwersyteckiego Obafemi Awolowo w 2006, 2007 i 2010 r. 

przekroczyło roczne krajowe standardy jakości powietrza (NAAQS, z ang. National 

Ambient Air Quality Standards) wynoszące odpowiednio 15 μg /m3 dla frakcji PM2,5 

oraz 60 μg  m3 dla frakcji PM2,5–10. 

• Zidentyfikowano po cztery źródła emisji PM2,5 i PM2,5–10. W przypadku frakcji 

PM2,5 były to: gleba (44%), spalanie sawanny (26%), przetwarzanie złomu (18%) oraz 

emisje z pojazdów (12%), a w przypadku frakcji PM2,5-10: gleba i spalanie biomasy 

(71%), sól morska (22%), przetwarzania złomu (5%) oraz emisja z pojazdów (zużycie 

opon) (2%).  

Wyciągnięto następujące wnioski: 

• Większość masy PM pochodziła ze źródeł antropogenicznych. 



• Największe stężenie pyłów notowane był w momencie występowania wiatru północno-

zachodniego z obszarów zurbanizowanych Ile-Ife. 

 

5.8. Badania w Krakowie, Polska[76] 

Badania prowadzono w marcu 2009 r. w centrum Krakowa na stanowisku pomiarowym 

umieszczonym na dachu czterokondygnacyjnego budynku Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Zastosowano następującą metodę: 

• analiza wielkości cząstek typu IPS-P (Infrared Particle Sizer typ P) z izokinetycznym 

poborem strumienia powietrza.  

Otrzymano następujące wyniki: 

• badania wielkości cząstek aerozolu w powietrzu w reprezentatywnym dniu (23 marca 

2009 r.) wykazały, iż znaczny udział w całkowitym strumieniu zmierzonych aerozoli 

mają cząstki najdrobniejsze, o średnicy od 1 μm do 10 μm. Ich udział plasuje się w 

przedziale od 75 do 100% w różnych porach dnia; 

• Przeprowadzona analiza wpływu parametrów meteorologicznych (tj. prędkości wiatru 

oraz temperatury i wilgotności powietrza) na  ilość zmierzonych cząstek aerozolu w 

analizowanym okresie potwierdziła  wzajemne korelacje  między  badanymi  

parametrami. 

Wyciągnięto następujące wnioski: 

• Dla  okresów charakteryzujących  się  wysoką  wilgotnością powietrza (około  80%) 

oraz  temperaturą nie przekraczającą  10°C (odpowiadających takim porom roku jak: 

jesień, zima, wczesna wiosna) mierzona liczba cząstek aerozolu  w  powietrzu  rośnie  

wraz  ze  wzrostem  wilgotności  i  spadkiem  temperatury powietrza. 

• Stwierdzono, iż  największy wpływ  na  ilość zmierzonych  cząstek zanotowanych w 

analizowanym okresie miała wilgotność powietrza, następnie temperatura oraz 

prędkość wiatru. 

 

6. Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie przedstawionych w artykule informacji można sformułować następujące 

wnioski: 



a) Metody inwentaryzacyjne w celu identyfikacji źródeł emisji pyłów zawieszonych są 

metodami czasochłonnymi. Opierają się na uśrednionych i uogólnionych wskaźnikach 

emisji, przez co faktyczne poziomy stężeń zanieczyszczeń pyłowych dla danych 

regionów mogą być przeszacowane lub niedoszacowane. 

b) Najbardziej efektywnym sposobem identyfikacji pochodzenia aerozoli 

atmosferycznych jest połącznie kilku metod analitycznych, numerycznych i 

receptorowych, co zostało potwierdzone w prezentowanych studiach przypadków. 

c) Zrozumienie zachowania aerozoli atmosferycznych i innych zanieczyszczeń atmosfery 

oraz poprawna identyfikacja źródeł emisji pyłów zawieszonych jest konieczne w celu 

ustanowienia właściwej polityki ograniczenia emisji szkodliwych związków. 

d) Koszty wdrożenia strategii redukcji emisji, które nie przyniosłyby pożądanych efektów 

i poprawy jakości powietrza, będą setki razy wyższe niż koszty prowadzenia badań 

modelowych/numerycznych i innych, a tym samym narażenie ludzi w obszarze na 

nadmierne stężenia cząstek wzrośnie, dopóki nie zostaną określone skuteczne strategie 

kontroli emisji. 

e) Strategia redukcji emisji PM z urządzeń grzewczych  może być prowadzona dwoma 

drogami; albo przez usunięcie wcześniej  zidentyfikowanych  źródeł emisji albo przez  

obniżenie emisji z tych źródeł przez zastosowanie filtrów  lub  dopalanie cząstek 

węglowych na  katalizatorze.W świetle nowych tendencji do eliminacji paliw kopalnych 

w urządzeniach grzewczych, usuwanie cząstek stałych ze spalin, zyskuje większą rację 

bytu. 
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