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2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ  DO POWIETRZA Z TERENU 
WOJEWÓ DZTWA 

Średni skład czystego powietrza atmosferycznego przyjmowany jest za stały. Jego gł ówne składniki: 
azot, tlen i argon stanowią łącznie 99,9% obję tości. Wś ró d pozostałych najwię kszy udzia ł mają dwutlenek 
wę gla, neon oraz hel.  

Poza sta łymi składnikami, w powietrzu atmosferycznym występuje cały szereg innych składników, emi-
towanych do atmosfery w wyniku procesów zachodzących w przyrodzie bądź w wyniku działalności czło-
wieka (para wodna, pyły, zarodniki roś lin, bakterie, gazy: CO, SO2, NO2, NH3 i inne).  

Wszystkie substancje stałe, ciekłe lub gazowe zmieniające ś redni skład atmosfery uznawane są za zanie-
czyszczenia powietrza atmosferycznego. 

O stanie powietrza decyduje wielkoś ć i przestrzenny rozkład emisji ze wszystkich źródeł; z uwzględnieniem 
przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze. Źró dłem naturalnych 
zanieczyszczeń powietrza są np.: pożary lasów, erozja skał i gleb, wybuchy wulkanów. Największym antropo-
genicznym źró dłem emisji zanieczyszczeń jest proces energetycznego spalania paliw. Równie istotnymi źró -
dłami są przemys ł  metalurgiczny, chemiczny, rafineryjny oraz motoryzacja. Przyczyną zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego amoniakiem i metanem jest hodowla zwierząt gospodarskich. Duże ilości meta-
nu powstają również podczas wydobycia węgla oraz na składowiskach odpadów. Zanieczyszczenia powie-
trza mogą wpływać na stan zdrowia ludzi, oddziaływują również na systemy oddechowe roś lin, zmiany 
odczynu gleby i wó d powierzchniowych. 

Zanieczyszczenia usuwane są z atmosfery poprzez proces suchego osiadania lub wymywania przez opady 
atmosferyczne oraz w wyniku reakcji chemicznych, któ re prowadzą do powstania innych związków che-
micznych zwanych zanieczyszczeniami wtó rnymi.  

Emisja zanieczyszczeń do powietrza wpływa na stan zdrowia ludności jak również na roś linnoś ć oraz 
zmiany pH gleby i wó d powierzchniowych. 

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem polega na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych stę -
żeń substancji zanieczyszczających w powietrzu i ograniczaniu iloś ci lub eliminowaniu wprowadzania do po-
wietrza tych substancji. 

Emisją zanieczyszczeń nazywamy wprowadzenie do atmosfery substancji stałych, ciekłych lub gazo-
wych. Wielkoś ć emisji zanieczyszczeń okreś la się  jako iloś ć substancji wyemitowanej w jednostce czasu. 
Źró dłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest miejsce wytworzenia substancji zanieczyszczających. 

Gł ównymi źró dłami emisji do atmosfery: 
• SO2 –   jest energetyka zawodowa i sektor komunalno-bytowy odpowiadający gł ównie za tzw. niską 

emisję ,  
• NO2 –  transport, komunikacja i energetyka zawodowa,  
• pyłu –  energetyka i technologie przemysłowe.  

W tabeli 1. zestawiono wielkości emisji podstawowych zanieczyszczeń z terenu wojewó dztwa podawane 
przez Główny Urząd Statystyczny. Charakterystyką statystyczną GUS obję ta jest zbiorowoś ć zakładów 
okreś lana jako zakłady szczegó lnie uciążliwe dla czystości powietrza. Zakłady te należą gł ównie do sektora 
energetyczno-przemys łowego, któ ry decyduje o skali i strukturze emisji (60−70%). Szacuje się , że zbioro-
woś ć zakładów obję tych tą statystyką charakteryzuje ponad 90% emisji ze wszystkich źró deł  przemysło-
wych i energetyki zawodowej. W wojewó dztwie wielkopolskim, w 2001 roku, badaniem obję tych było 
97 zakładów uznanych za uciążliwe dla powietrza. Z tej liczby 81 posiadało urządzenia do redukcji zanie-
czyszczeń pyłowych, a 13 do redukcji zanieczyszczeń gazowych. Prezentowane wartości emisji wykazują 
trend spadkowy. 

Do zakładów w znacznym stopniu wpływających na stan zanieczyszczenia powietrza w Wielkopolsce 
i będących pod szczegó lnym nadzorem WIOŚ należą między innymi: 

• Zespó ł  Elektrociepłowni Poznańskich –  EC II Karolin, 
• Zespó ł  Elektrowni Pątnów –  Adamów –  Konin, 
• Huta Aluminium, 
• Regionalna Spalarnia Odpadów Szpitalnych w Wojewó dzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, 
• Odlewnia Żeliwa Ś rem w Śremie, 
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• Odlewnia Żeliwa Drawski S.A. w Drawskim Młynie, 
• Mercar Sp. z o.o. Poznań –Zakłady Przerobu Olejów Przepracowanych w Witaszycach. 

Ryc. 1. Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczegó lnie  uciąż liwych dla powietrza w Wielkopolsce 
w latach 1997–2001 

Spadek iloś ci wyemitowanych do atmosfery związków spowodowany jest mię dzy innymi wzrostem ilości 
zatrzymanych w urządzeniach odpylających zanieczyszczeń pyłowych, wprowadzaniem nowych technologii 
czy zmianą nośnika energii z węgla na gaz ziemny lub olej opałowy lekki. Zmniejszenie ilości emisji zanie-
czyszczeń ze źró deł  stacjonarnych wiąże się  również z likwidacją kotłowni lokalnych przez podłączenie 
odbiorców do miejskiej sieci cieplnej, ich opomiarowaniem oraz przeprowadzonymi zabiegami termoreno-
wacyjnymi zasobów mieszkaniowych. Pewne znaczenie ma również dobra jakoś ć izolacji termicznej, 
szczelnoś ć armatury oraz stała kontrola systemu ciepłowniczego, pozwalająca na zmniejszenie strat ciepła. 

Przy wyraźnej, systematycznej redukcji emisji przemysłowej większego znaczenia nabiera emisja z sek-
tora komunalnego − lokalnych kotłowni, indywidualnych gospodarstw i zakładów usługowych oraz źró deł  
mobilnych.  

Wpływ na jakoś ć powietrza atmosferycznego, choć nadal jeszcze na terenie Wielkopolski nieznaczący, 
ma wykorzystanie źró deł  energii odnawialnej. Na terenie wojewó dztwa pracują elektrownie wodne, pompy 
ciepła, kolektory s łoneczne, wykorzystywana jest również energia wiatru i biomasy. 
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