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OCENA ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA CZĄSTKAMI STAŁYMI  
ZE ŹRÓDEŁ CYWILIZACYJNYCH

Streszczenie. W artykule opisano główne problemy ekologiczne związane z pyłami. Przed-
stawiono klasyfikację wymiarową pyłów: cząstki stałe PM10, PM2.5 i PM1. Opisano źródła 
emisji cząstek stałych i ich wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Przedstawiono sposoby 
modelowania emisji i imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych. Przedstawiono wyniki 
identyfikacji modeli imisji cząstek stałych PM2.5 i PM1. W wyniku przeprowadzonych ba-
dań oceniono, że nie ma podstaw do stwierdzenia, iż dominującym źródłem pyłów drob nych 
jest motoryzacja.
Słowa kluczowe: cząstki stałe, PM10, PM2.5, PM1.

WSTĘP

Jednym z najwcześniej rozpoznanych zanieczyszczeń szkodliwych dla ludzi jest 
pył. Już Geor gius Agricola pisał w 1524 r. w swym dziele „De re metalica” o szko-
dliwym oddziaływa niu pyłów na zdrowie ludzi [1]. Od tego czasu systematyczne 
badania jakości powietrza i stanu zdrowia ludzi przyczyniły się do rozwoju wiedzy 
na temat oddziaływania pyłów na środo wi sko i na zdrowie ludzi [3–5, 12, 19–21]. 
W konsekwen cji tej wiedzy rozszerzane są rów nież środki zapobie gawcze przed 
tym zagrożeniem w postaci prawa i sposobów realizacji działań, umożliwiają cych 
zmniejszenie stężenia pyłów w powie trzu.

Pod pojęciem pyłu rozumie się fazę rozproszoną układu dwufazowego, składa-
jącego się z ciała stałego – małych cząstek stałych zawieszonych w gazowej fazie 
rozpraszającej – po wie trzu.

W zależności od umownych wymiarów cząstek pyłu wyróżnia się [5]:
 • całkowity pył zawieszony TSP (total suspended particles) – o umownym wymia-

rze (śred nicy aerodynamicznej) mniejszym niż 300 mm,
 • pył drobny PM10 – o umownym wymiarze mniejszym od 10 mm,
 • pył drobny PM2.5 – o umownym wymiarze mniejszym od 2,5 mm,
 • PM1 – o umownym wymiarze mniejszym od 1 mm (pył praktycznie nie widzialny).

Cząstki stałe PM10 są określane jako pył przechodzący przez otwór sortujący, zde-
fi niowany w referencyjnej metodzie poboru próbek i pomiaru PM10 wg EN 12341 przy 
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50% granicy sprawności dla średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 μm. Cząstki 
stałe PM2.5 to pył przechodzący przez otwór sortujący, zdefiniowany w referencyjnej 
metodzie poboru próbek i pomiaru PM2.5 wg EN 14907 przy 50% granicy sprawności 
dla średnicy aerodyna micznej mniejszej niż 2,5 μm.

Szkodliwość pyłów w powietrzu dla zdrowia jest powszechnie znana. Jest ona 
zróżnico wana w zależności od składu chemicznego i mineralogicznego oraz budowy 
fizycznej cząstek pyłu [5, 12, 19–21]. Sposób oddziaływania pyłów na organizmy 
żywe jest również silnie uzależ niony od wymiarów cząstek pyłów [5, 12, 19–21].

Cząstki o wymiarach większych od 10 mm zatrzymują się w górnych odcinkach 
dróg odde chowych, skąd są następnie wydalane. Cząstki PM10 mogą się akumu-
lować w górnych od cinkach dróg oddechowych, a cząstki PM2.5 dostają się nawet 
do najgłębszych partii płuc, gdzie są kumulowane. Pyły rozpuszczalne w cieczach 
biologicznych przenikają bezpośrednio do krwi.

Pyły PM10, a szczególnie pyły PM2.5, powodują liczne choroby układu oddecho-
wego, takie jak: astma, chroniczny bronchit, prowadzą także do osłabienia czynności 
płuc, przyczy niając się nawet do przedwczesnej śmierci. Istnieje wiele prac jedno-
znacznie potwierdzają cych, że zanieczyszczenie powietrza pyłami jest czynnikiem 
wzmagającym objawy przewle kłej obtu rancyjnej choroby płuc (POChP) [19].

Do pyłów szczególnie szkodliwych dla zdrowia należą cząstki zawierające związki 
me tali ciężkich (przede wszystkim arsenu, ołowiu, kadmu, niklu i rtęci), z któ-
rych wiele ma wła ści wości mutagenne lub kancerogenne. Szczególnie toksyczne są 
również cząstki zawierające ciężkie węglowodory pierścieniowe, będące związkami 
kancerogennymi.

Sposób oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi można przedstawić w postaci 
udziałów depo zycji pyłów zatrzymywanych przez różne części układu oddechowego 
ludzi w zależności od średnic ziaren – rysunek 1.

Rys. 1. Rozkład średnic pyłów (udział depozycji – U), zatrzymywanych w różnych czę-
ściach układu oddechowego człowieka (na podstawie [21]): 

A – płuca, B – tchawica i oskrzela, C – nosogardło
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Na rysunku 2 przedstawiono głębokość penetracji układu oddechowego człowieka 
przez po szczególne frakcje cząstek pyłów.

Rys. 2. Obszary układu oddechowego człowieka narażone na przedostawanie się poszcze-
gólnych frakcji cząstek stałych [22]

Oprócz negatywnego oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi i zwierząt stwierdza 
się również szkodliwe wpływanie pyłów na rośliny oraz na glebę i wody. Wspólnie 
z dwutlen kiem siarki, tlenkiem węgla i innymi związkami pyły przyczyniają się do 
powstawania zjawi ska smogu londyńskiego [5]. Pyły mają również osłabiający wpływ 
na zjawisko cieplarniane w atmosferze [5]. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że 
pyły ograniczają widoczność.

Źródła emisji pyłów można sklasyfikować jako:
 • naturalne,
 • antropogenne.

Podstawowymi naturalnymi źródłami pyłów są materiały osadowe, aerozole 
morskie, roślinne i zwierzęce, wybuchy wulkanów i pożary lasów.

Antropogenne źródła pyłów są związane praktycznie z całą działalnością cywili-
zacyjną. Do działalności tej zalicza się procesy produkcyjne i procesy spalania paliw 
(przede wszyst kim paliw stałych), w tym z domowych palenisk. Szczególnie dużo 
pyłów jest emitowanych z energetyki, przemysłu chemicznego, wydobywczego, 
metalurgicznego oraz budowlanego, zwłaszcza z produkcji cementu. Transport jest 
znaczącym źródłem emisji cząstek stałych. Szczególnie jest to odczuwane w wypad-
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ku tak rozpowszechnionego działal ności przewozo wej jak transport samochodowy.
Również źródłem cząstek stałych, obejmującym zarówno procesy naturalne, jak 
i dzia łalność cywilizacyjną, jest tzw. emisja napływowa.

Emisja cząstek stałych z transportu samochodowego jest zdeterminowana wieloma 
czynni kami (rys. 3) [5].

Rys. 3. Struktura czynników determinujących emisję cząstek stałych oraz źródeł emisji 
cząstek stałych

Podstawowymi źródłami emisji cząstek stałych z transportu samochodowego są 
[3, 5]:
 • silnik spalinowy emitujący cząstki stałe wraz ze spalinami,
 • węzły trybologiczne w pojeździe,
 • ogumienie kół jezdnych i materiał nawierzchni jezdnej, ścierane w wyniku 

współpracy,
 • materiały innych części pojazdu, ulegających zużyciu,
 • pył wzniecany z nawierzchni jezdnej przez poruszające się po niej pojazdy.

Emisja cząstek stałych z transportu samochodowego jest zależna m.in. od [5]:
 • właściwości ekologicznych pojazdów ze względu na emisję cząstek stałych, 

przede wszyst kim w zależności od rodzaju silnika (o zapłonie iskrowym lub 
o zapłonie samo czynnym) oraz od poziomu ekologicznego pojazdu (ze względu 
na emisję zanieczysz czeń),

 • właściwości części węzłów trybologicznych w pojeździe oraz materiałów tych 
części,

 • właściwości ogumienia kół jezdnych,
 • parametrów pojazdów, charakteryzujących jego umowną wielkość i konstrukcję,
 • warunków ruchu pojazdów, przede wszystkim prędkości i przyspieszenia (szcze-

gólnie w wypadku utraty przyczepności kół).
 • warunków atmosferycznych, głównie wiatru i opadów atmosferycznych,
 • rodzaju i jakości nawierzchni jezdnej.
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Szkodliwość pyłów dla zdrowia ludzi i ich środowiska stała się przyczyną 
podejmowa nia dzia łań na rzecz zmniejszenia zagrożenia tym zanieczyszczeniem. 
Podstawowym narzę dziem, koniecznym przy podejmowaniu środków zaradczych, 
jest wiedza o stanie zanieczysz czenia środowiska. Pyły są jedną z substancji, jakie 
są badane w stacjach nadzorowania jako ści powie trza. Na stacjach tych dokonuje się 
pomiarów stężeń zanieczyszczeń. Stężenie zanie czysz czeń rozproszonych w powie-
trzu atmosferycznym jest nazywane imisją [16]. Wiedza o imi sjach zanieczyszczeń 
dotyczy tylko terenów, na których są usytuowane stacje. W pozosta łych obszarach 
wiedza o stanie zanieczyszczenia powietrza jest osiągana dzięki mo delo waniu imi-
sji zanieczyszczeń. Zazwyczaj imisję zanieczyszczeń można modelować w sposób 
po średni, modelując emisję zanieczyszczeń oraz ich rozprzestrzenianie. Można rów-
nież modelować bezpośrednio imisję zanieczyszczeń, wykorzystując wiedzę o imi sji 
in nych zanie czyszczeń.

MODELOWANIE EMISJI I IMISJI FRAKCJI WYMIAROWYCH 
CZĄSTEK STAŁYCH

Wprowadzenie do modelowania emisji i imisji cząstek stałych
W celu oceny zagrożenia środowiska przez pyły jest konieczna znajomość 

imisji po szczegól nych frakcji cząstek stałych w nadzorowanych obszarach. Za-
zwyczaj wartości imisji są uśredniane w okresach czasu, wynikających z przepisów 
prawnych. Ponieważ nie ma możli wości wykonywania pomiarów imisji pyłów we 
wszystkich nadzorowanych obszarach, istot nego znaczenia nabiera modelowanie 
emisji cząstek stałych oraz ich rozprzestrzeniania w środowisku. Modelowanie 
emisji zanieczyszczeń umożliwia ocenę stanu zagrożenia śro dowi ska na podsta-
wie analiz wyników pomiarów wielkości łatwiejszych do wyznaczenia, np. na 
podstawie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń ze źródeł stacjonarnych oraz ze 
źródeł trans portu samochodowego na podstawie analizy natężenia ruchu i struk-
tury pojazdów, oce nianej ze względu na ich przeznaczenie, umowną wielkość 
i właściwości ekologiczne.

Modelowanie rozprzestrzenia zanieczyszczeń dotyczy związku między imisją 
zanie czyszczeń – I i procesami determinującymi ją – przede wszystkim natężeniem 
emisji zanie czyszczeń – E, które jest pochodną emisji względem czasu (rys. 4) [7].

Rys. 4. Zależność przebiegu imisji zanieczyszczeń od natężenia emisji zanieczyszczeń
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Związek między imisją i natężeniem emisji zanieczyszczeń w dziedzinie czasu – t 
jest opera torowy [7]:

 ( ) ( )]tE[tI ℑ=  (1)

Jako zależność funkcyjną można traktować związek wartości średnich natężenia 
emisji – EAV i imisji zanieczyszczeń – IAV:

  (2)

gdzie wartości średnie natężenia emisji i imisji zanieczyszczeń w czasie T wynoszą:

        (3)

Zależność średniej imisji zanieczyszczeń od średniego natężenia emisji zanie-
czyszczeń można traktować jako funkcję monotonicznie rosnącą [7].

Z analizy zależności imisji zanieczyszczeń od natężenia emisji wynika, że do ce-
lów oceny zagrożenia środowiska można wykorzystywać modelowanie emisji. Z tego 
powodu często nawet faktyczne modelowanie imisji zanieczyszczeń kwalifikuje się 
do kategorii mo delowa nia emisji, ponieważ modelowanie emisji jest we wszystkich 
innych wypadkach nie zbędne do oceny imisji zanieczyszczeń.

Zasady modelowania emisji i imisji cząstek stałych PM10
Wyniki dotychczasowego modelowania emisji i misji cząstek stałych PM10 

z transportu sa mocho dowego są analizowane w pracach [2, 5, 7, 9, 11, 17, 18]. W naj-
bardziej syntetycznym ujęciu można stwierdzić, że wyróżnia się dwie grupy modeli 
emisji i imisji cząstek stałych PM10:

1. Modele emisji cząstek stałych PM10 oparte na zasadzie podobieństwa struktural-
nego [5, 11, 17]. Są to modele zbudowane z jawnym uwzględnieniem występu-
jących zjawisk fizycznych w przedmiocie modelowania. Emisja cząstek stałych 
PM10 jest modelowana jako zależ ność funkcyjna wielkości charakteryzujących 
jakość nawierzchni jezdni, masę pojazdu oraz – w niektórych wypadkach – udział 
dni z opadami atmosferycznymi, a w innych mo delach jest również uwzględnia-
na średnia prędkość pojazdów. Wyniki badań weryfika cyjnych nie potwierdzają 
jednoznacznie zgodności tych modeli z rzeczywistością, szcze gólnie w stosunku 
do ich parametrów, charakteryzujących właściwości funkcjonalne mo deli.

2. Modele imisji cząstek stałych PM10 oparte na zasadzie podobieństwa funkcjo-
nalnego [2, 5, 7, 9, 18]. Są to modele behawiorystyczne. W tych modelach unika 
się modelowania emisji cząstek stałych PM10, sprowadzając zadanie wprost do 
modelowania imisji. W metodzie tej jest wykorzystywana zależność korelacyjna 
imisji cząstek stałych PM10 i imisji tlenków azotu, zazwyczaj postulowana na 
podstawie wyników badań empirycznych jako liniowa.
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Na podstawie analizy literatury oraz przeprowadzonych prac własnych [2, 5, 7, 9, 
11, 17, 18] jest możliwe uogólnienie stosowanych metod modelowania emisji i imisji 
cząstek stałych PM10 z pojazdów samochodowych.

Emisję drogową cząstek stałych PM10 można symbolicznie przedstawić w postaci 
modelu opartego na zasadzie podobieństwa strukturalnego – z jawnym uwzględnie-
niem występują cych zjawisk fizycznych w przedmiocie modelowania – w postaci [5]

  (4)

gdzie: bPM10 –  emisja drogowa cząstek stałych PM10 [g/km],
 k  –  bazowa emisja drogowa cząstek stałych PM10 wg EPA [g/km],
 s  –  masa osadu na jezdni w odniesieniu do pola powierzchni jezdni [g/m2],
 j  –  jakość nawierzchni jezdni (kategoria),
 m  –  średnia masa pojazdów reprezentatywna dla poszczególnych kategorii 

po jazdów [Mg],
 vAV  –  średnia prędkość jazdy pojazdów [km/h],
 p  –  średnia liczba kół pojazdu,
 r  –  udział dni deszczowych w okresie bilansowania emisji,
 F  –  kategoria pojazdów, np. samochody osobowe, samochody ciężarowe, 

autobusy,
 W  – kategoria drogi, np. drogi w miastach, poza miastami, autostrady i tunele.

Zmienne występujące w równaniu (4) nie są od siebie całkowicie niezależne. 
Wielko ściami niezależnymi od pozostałych są:
 • kategoria pojazdów,
 • kategoria dróg,
 • udział dni deszczowych w okresie bilansowania emisji,
 • bazowa emisja drogowa cząstek stałych PM10 wg EPA jest wartością stałą i wynosi 

k = 0,18 g/km.

Masa osadu na jezdni w odniesieniu do pola powierzchni jezdni jest zależna od:
 • jakości nawierzchni jezdni,
 • kategorii drogi.

Średnia masa pojazdów reprezentatywna dla poszczególnych kategorii pojazdów 
jest zależna od kategorii drogi. Średnia prędkość jazdy pojazdów jest zależna m.in. od: 
kategorii pojazdów i kategorii dróg, od jakości nawierzchni jezdnej oraz od udziału 
dni deszczowych w okresie bilansowa nia emi sji.

Modele zbudowane zgodnie z kryterium podobieństwa strukturalnego charak-
teryzują się dużą liczbą parametrów. Podstawowym problemem w stosowaniu tych 
modeli jest trud ność identy fikacji tych modeli, tym bardziej, że zalecane wartości 
niektórych z parametrów są zawarte w bardzo szerokich granicach. Powoduje to 
możliwość uzyskiwania wyników analizy modeli bardzo różniących się od siebie 
w zależności od przyjętych wartości parametrów.
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Również poważne trudności występują w wypadku identyfikacji modeli emisji 
cząstek sta łych PM10 tworzonych zgodnie z kryterium podobieństwa funkcjonalnego. 
Co prawda mo dele te mają zazwyczaj prostą strukturę, jednak identyfikacja parametrów 
jest wyłącznie dla warunków dokonywania tej identyfikacji na podstawie wyników 
badań empirycznych. Uogólnianie wyników identyfikacji modeli na inne źródła emi-
sji zanieczyszczeń i warunki ich rozprzestrzeniania nie zawsze jest uprawnione, co 
potwierdzają liczne przykłady weryfi kacji modeli.

Modele imisji cząstek stałych, tworzone zgodnie z kryterium podobieństwa 
funkcjo nalnego, występują w literaturze najczęściej w postaci liniowej.

Imisję cząstek stałych PM10 jako liniową funkcję imisji tlenków azotu modeluje 
się zatem w postaci [2, 5, 7, 9, 18]:

  (5)
Niekiedy w modelu (3.2.6) postuluje się liniową zależność imisji cząstek stałych 

PM10 od imisji dwutlenku azotu – NO2 [6].
Imisję cząstek stałych PM10 jako liniową funkcję imisji tlenku węgla modeluje 

się w postaci [2, 5, 7, 9, 18]:
  (6)

Uogólnieniem modeli imisji cząstek stałych (3.2.6) i (3.2.7) jest przyjęcie modelu 
w postaci zależności funkcyjnej [7]:
  (7)

Funkcja ta spełnia warunki (3.2.9) w zakresie wartości imisji, zgodnych z warto-
ściami z badań empirycznych wykorzystywanych do identyfikacji modelu [7]:

    (8)

Spośród wielu możliwych postaci funkcji spełniających warunki (3.2.9) można 
postu lować przyjęcie struktury funkcji fPM10–NOx–CO jako wielomianu stopnia drugiego 
zmiennych: imisji tlenków azotu i imisji tlenku węgla [7, 9]:

      (9)

Oczywiście istnieje możliwość przyjęcia innych struktur modelu, jednak doświad-
czenie wskazuje, że zaproponowana struktura umożliwia wystarczająco skuteczne 
badania emisji cząstek stałych PM10.

Ocena skuteczności modeli, opracowanych zgodnie z kryterium podobieństwa 
struktu ralnego i funkcjonalnego, jest niejednoznaczna. Modele zbudowane na zasadzie 
podobieństwa struk turalnego mają logiczne uzasadnienie, oparte na zasadach fizycz-
nych, podstawowa trud ność polega jednak na identyfikacji wielu ich parametrów. 
Niestety bardzo trudne są do uogólnie nia wyniki identyfikacji tych modeli. Z kolei 
modele behawiorystyczne, jako wywo dzące się wprost z danych empirycznych, są 
bardzo skuteczne, ale tylko w warunkach ich identyfikacji. W innych warunkach 



182   

Inżynieria Ekologiczna Nr 30, 2012

parametry modeli mogą okazać się skrajnie różne. Mimo tych trudności wydaje się 
bardziej racjonalne statystyczne potraktowanie zagadnienia identy fikacji modeli 
behawiorystycznych i – w konsekwencji – opracowania standardu zbio rów modeli 
behawio rystycznych emisji cząstek stałych PM10 dla reprezentatywnych warun ków 
emisji i rozprze strzeniania zanieczyszczeń.

Z analizy stanu wiedzy na temat modelowania emisji cząstek stałych PM10 oraz 
z wła snych badań istniejących modeli wynika, że skuteczność modeli opartych na 
zasadzie podo bieństwa strukturalnego jest poważnie ograniczona. Głównym powodem 
tego stanu jest duża dowol ność doboru niezidentyfikowanych parametrów modelu, 
przez co uzyskuje się wyniki trudne do weryfikacji ich zgodności z przedmiotem mo-
delowania. W odróżnieniu od modeli opar tych na zasadzie podobieństwa strukturalnego 
modele behawiorystyczne są sku teczne i prowadzą do dużej zgodności z przedmiotem 
modelowania, natomiast ich podsta wową wadą jest brak uniwersalności w odniesieniu 
do sytuacji, określających strukturę i na tężenie ruchu pojazdów, warunki rozproszenia 
zanieczyszczeń oraz tło zanieczyszczeń, po chodzących ze źródeł innych niż motory-
zacyjne. Wynika z tego, że parametry tych modeli mogą się różnić przykładowo dla 
różnych tras lub węzłów komunikacyjnych, a także okresów modelowania.

Do celów identyfikacji parametrów modeli emisji cząstek stałych PM10, 
wykorzysty wanych do inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń, preferowane jest 
uwzględnianie wyników badań empirycznych z okresu co najmniej jednego roku. 
Wybór okresu jednego roku unieza leżnia model od warunków atmosferycznych, 
o których zakładamy, że ich okresem jest czas jednego roku. Zidentyfikowane para-
metry modelu w wyniku badań trwających co najmniej jeden rok są zatem uśrednione 
względem zmiennych warunków atmosferycznych.

Inaczej ma się sprawa z sytuacjami, dotyczącymi położenia obszarów modelowa-
nia. W tym wypadku jest konieczna racjonalna kategoryzacja możliwych do zaistnienia 
sytuacji zgodnie z kryteriami, opisującymi m.in. strukturę i natężenie ruchu pojazdów, 
a także wa runki rozpro szenia zanieczyszczeń oraz tło zanieczyszczeń, pochodzących 
ze źródeł innych niż motoryza cyjne.

Zasady modelowania emisji cząstek stałych PM2.5 i PM1

Do badania zagrożenia środowiska przez cząstki stałe PM2.5 i PM1 wykorzystuje 
się modele tworzone zgodnie z kryterium podobieństwa funkcjonalnego. Wykorzystuje 
się do tego celu definicje cząstek stałych PM10, PM2.5 i PM1.

Na mocy definicji frakcji cząstek stałych zbiór cząstek stałych PM2.5 jest pod-
zbiorem zbioru cząstek stałych PM10. Imisję cząstek stałych PM2.5 można zatem 
modelować jako li niowo zależną od imisji cząstek stałych PM10 [4, 6, 8, 9]: 

  (10)

gdzie: kPM2.5–10 – współczynnik modelu imisji cząstek stałych PM2.5; 
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Podobnie, jak w wypadku modelowania imisji cząstek stałych PM2.5, cząstki 
stałe PM1 można potraktować jako podzbiór cząstek stałych PM10 i cząstek stałych 
PM2.5. Imisję czą stek stałych PM1 można zatem modelować jako liniowo zależną 
od imisji cząstek stałych PM10 [4, 6, 8, 9]:
  (11)
gdzie: kPM1–10 – współczynnik modelu imisji cząstek stałych PM1; 

oraz jako liniowo zależną od imisji cząstek stałych PM2.5 [4, 6, 8, 9]:
  (12)
gdzie: kPM1–2.5 – współczynnik modelu imisji cząstek stałych PM1; .

Identyfikacja modeli imisji cząstek stałych PM2.5 i imisji cząstek stałych PM1 
polega na wy znaczeniu współczynników modeli kPM2.5–10, kPM1–10 i kPM1–2.5 na pod-
stawie wyników badań empirycznych imisji frakcji cząstek stałych PM10, PM2.5 
i PM1. Wyniki identyfikacji są w ogólności zależne od warunków emisji zanieczysz-
czeń i ich rozprzestrzeniania, a także od okresu dokonywania pomiarów [4, 6, 8, 9].

Ponieważ emisja cząstek stałych jest z wielu źródeł, należy oczekiwać, że 
współczyn niki mo deli imisji cząstek stałych PM2.5 i PM1 będą zależne od wielkości, 
charakteryzują cych źródła emisji zanieczyszczeń i warunków ich rozprzestrzeniania. 
W szczególności na leży oczekiwać istotnych różnic wartości tych współczynników 
w obszarach o różnym ukształtowaniu na wierzchni i zabudowy, a także w obszarach 
o zróżnicowanej intensywności działalności przemysłowej oraz transportu samochodo-
wego. Celowe jest w związku z tym statystyczne potraktowanie problemu identyfikacji 
modeli imisji cząstek stałych PM2.5 i PM1.

IDENTYFIKACJA MODELI IMISJI CZĄSTEK STAŁYCH PM2.5 I PM1
Jako przykład modelowania emisji i imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych 

przedsta wiono wyniki identyfikacji modeli imisji cząstek stałych PM2.5 i PM1. 
Do identyfikacji mo deli imisji cząstek stałych PM2.5 i PM1 wykorzystano wyniki 
badań ze stacji nadzorowania jakości powietrza. Wybrano dwie stacje: na terenie 
Pol ski – w Przemyślu oraz w cze skim Brnie. Najważniejszym kryterium, użytym 
przy wyborze stacji, była dostępność wyni ków pomiarów co najmniej cząstek stałych 
PM10, PM2.5 i PM1 z całego roku kalendarzo wego, z jak najmniejszą liczbą przerw 
w pomiarach. Ponadto położe nie stacji jest zróżnico wane ze względu na bliskość 
arterii komunikacyjnych, dzięki czemu ist nieje możliwość wnioskowania na temat 
motoryzacyjnego pochodzenia zanieczyszczeń po wietrza.

Do wyznaczania współczynników modeli imisji cząstek stałych frakcji PM2.5 
oraz PM1 za stosowano metody:
 • wyznaczanie współczynników modeli jako średniej arytmetycznej dla okresów 

uśrednia nia wyników pomiarów,
 • wyznaczanie współczynników modeli metodą najmniejszych kwadratów dla 

zbiorów bada nych imisji cząstek stałych.
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Stacja w Przemyślu znajduje się przy ulicy Mickiewicza i jest stacją typu kontene-
rowego. Tło stacji stanowi obszar miejski o charakterze mieszkaniowym i miejskim. 
Teren położenia stacji charakteryzuje się małym natężeniem ruchu samochodowego. 
Stacja Brno–Svatoplukova jest położona w części miasta o dużym natężeniu ruchu 
i dużej gęstości zabudowy.

Do analiz wykorzystano wyniki badań z uśrednianiem dobowym w skali całego 
roku. Dane, które były niekompletne, uzupełniano stosując metodę interpolacji. Prze-
biegi imisji poszcze gólnych frakcji wymiarowych cząstek stałych zostały poddane 
ocenie w celu wyeliminowania błędów grubych. Wykorzystano do tego celu bieżącą 
analizę wariancji. Następnie dokonano filtracji przebiegów w celu zmniejszenia 
udziału w sygnałów szumów o dużych częstotliwo ściach. Zastosowano w tym celu 
filtr nierekurencyjny rzędu pierwszego. Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono przebiegi 
imisji cząstek stałych PM1, PM2.5 i PM10 w 2010 r.

Rys. 5. Przebieg imisji cząstek stałych PM10, PM2.5 i PM1 na stacji nadzorowania jakości 
powietrza Brno–Svatoplukova

Rys. 6. Przebieg imisji cząstek stałych PM10, PM2.5 i PM1 na stacji nadzorowania jakości 
powietrza Przemyśl
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Z analizy przebiegów imisji frakcji cząstek stałych wynika, wartość imisje w miesią-
cach je sienno–zimowych są znacznie większe od wartości imisji w miesiącach wio-
senno–let nich. Powodem takiego zjawiska może być fakt znacznie większej emisji 
pyłów w sezonie grzew czym, pochodzącej m.in. elektrociepłowni, które w głównej 
mierze opierają się na spa laniu węgla kamiennego. Również wiele gospodarstw 
domowych jest w dalszym ciągu ogrzewa nych lub dogrzewanych piecami na węgiel 
i inne paliwa węglowe, a niekiedy nawet odpady domowe. Powoduje to znaczący 
wzrost imisji wszystkich frakcji cząstek stałych.

Na rysunkach 7–12 przedstawiono zależności korelacyjne między imisją po-
szczególnych frakcji cząstek stałych w skali 2010 r.

Rys. 7. Zależność korelacyjna imisji frakcji PM2.5 i PM10 na stacji nadzorowania jakości 
powietrza Brno–Svatoplukova 

Rys. 8. Zależność korelacyjna imisji frakcji PM2.5 i PM10 na stacji nadzorowania jakości 
powietrza Przemyśl
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Rys. 9. Zależność korelacyjna imisji frakcji PM1 i PM2.5 na stacji nadzorowania 
jakości powietrza Brno–Svatoplukova 

Rys. 10. Zależność korelacyjna imisji frakcji PM1 i PM2.5 na stacji nadzorowania 
jakości powietrza Przemyśl

Rys. 11. Zależność korelacyjna imisji frakcji PM1 i PM10 na stacji nadzorowania 
jakości powietrza Brno–Svatoplukova
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Rys. 12. Zależność korelacyjna imisji frakcji PM1 i PM10 na stacji nadzorowania jakości 
powietrza Przemyśl

Na rysunkach 13–16 przedstawiono współczynnik korelacji liniowej Pearsona 
dla 2010 r. oraz współczynniki modeli imisji cząstek stałych, wyznaczane zgodnie 
z kryte rium minimum kwadratów.

Rys. 13. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla frakcji PM10, PM2.5 i PM1 
dla 2010 r. na stacji nadzorowania jakości powietrza Brno–Svatoplukova

Rys. 14. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla frakcji PM10, PM2.5 i PM1 
dla 2010 r. na stacji nadzorowania jakości powietrza Przemyśl
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Rys. 15. Współczynniki modeli imisji cząstek stałych frakcji PM2.5 i PM1 dla 2010 r. 
na stacji nadzorowania jakości powietrza Brno–Svatoplukova

Rys. 16. Współczynniki modeli imisji cząstek stałych frakcji PM2.5 i PM1 dla 2010 r. 
na stacji nadzorowania jakości powietrza Przemyśl

Stwierdzono, że współczynnik korelacji ma dla badanych zbiorów dużą wartość. 
We wszyst kich analizowanych wypadkach prawdopodobieństwo nieodrzucenia 
hipotezy o braku korela cji liniowej Pearsona między analizowanymi zbiorami jest 
mniejsze od 0,05.

Współczynniki modeli imisji cząstek stałych dla każdej ze sta cji nadzorowania 
jakości po wietrza mają zbliżoną wartość. Stacja Przemyśl jako stacja leżąca w są-
siedztwie terenów otwartych oraz o najmniejszym natężeniu ruchu samochodowego 
wy różnia się największymi wartościami współczynnika modeli imisji cząstek stałych, 
co świad czy o tym, że drobne cząstki stałe pochodzą przede wszystkim z innych 
źródeł niż motoryza cyjne.

Na rysunkach 17 i 18 przedstawiono przebiegi oraz wartość średnią współczyn-
ników modeli imisji cząstek stałych PM2.5 i PM1.

Wartości współczynników modeli w czasie miesięcy ciepłych są znacznie mniejsze 
od warto ści średnich. Szczególnie dobrze zauważalne jest to na stacji nadzorowania 
jakości po wietrza Przemyśl, gdzie udział źródeł motoryzacyjnych w emisji cząstek 
stałych jest mały. Wnioski te potwierdzają fakty, że dominującym źródłem emisji 
drobnych cząstek stałych są źródła inne niż motoryzacyjne.
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Rys. 17. Przebieg oraz wartość średnia współczynników modeli imisji cząstek stałych 
PM2.5 i PM1 na stacji nadzorowania jakości powietrza Brno–Svatoplukova

Rys. 18. Przebieg oraz wartość średnia współczynników modeli imisji cząstek stałych 
PM2.5 i PM1 na stacji nadzorowania jakości powietrza Przemyśl

WNIOSKI Z MODELOWANIA IMISJI CZĄSTEK STAŁYCH PM2.5 
I PM1

Modelowanie imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych obejmowało przyjęcie 
mo deli imisji cząstek stałych PM2.5 i PM1, opracowanych na zasadzie podo bieństwa 
funkcjonalnego, identyfikację tych modeli na podstawie wyników badań empirycz-
nych w przykładowo wy branych stacjach nadzorowania jakości powietrza oraz analizę 
wyni ków badań modeli.

Identyfikacji dokonano dla zróżnicowanych źródeł emisji zanieczyszczeń, zarówno 
natural nych, jak i cywilizacyjnych, oraz dla zróżnicowanych warunków rozprzestrze-
niania zanie czyszczeń. Największym problemem w wykorzystaniu wyników badań 
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empirycznych była ich jakość. Niestety niska jakość badań empirycznych, prowadzonych 
w ramach programów ochrony środowiska, jest zjawiskiem typowym w cywilizacjach 
konsumpcyjnych. Wynika to w znacznej mierze z praktycznie jedynie propagandowej 
pozycji spraw ekologicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące synte-
tyczne wnio ski:
1. Przebiegi imisji poszczególnych frakcji wymiarowych cząstek stałych charaktery-

zują się zmiennością w okresach: roku i tygodnia. Okresy tygodnia i roku są związane 
z cyklem aktyw ności cywilizacyjnej, obejmującej działalność gospodar czą, w tym 
m.in. transport dro gowy, a okres roku także ze zmienno ścią meteorologiczną.

2. Stwierdza się wyraźną korelację badanych zbio rów imisji poszczególnych frakcji 
wymiaro wych cząstek stałych. W większości wypadków prawdopodobieństwo 
nieodrzu cenia hipotezy o braku korelacji wynosiło mniej niż 0,05. Wyniki badań 
korelacyjnych do wodzą słuszności przyjęcia modeli liniowych imisji czą stek 
stałych PM2.5 i PM1.

3. Stwierdzono jednoznaczną zależność imisji cząstek stałych od pór roku. Imisja 
cząstek sta łych jest wyraźnie większa w miesiącach zimnych. Jest to związane 
przede wszystkim z większą intensywnością spalania paliw stałych w celach 
grzewczych, zarówno w cie płowniach, jak i w gospodarstwach domowych.

4. Zidentyfikowane współczynniki modeli imisji cząstek stałych PM2.5 oraz PM1 
charaktery zują się zmiennością w skali roku i tygodnia. Istnieje wyraźna regu-
larność, polegająca na tym, że współczynniki wszystkich modeli mają większą 
wartość w porach zimnych. Oznacza to, że spalaniu paliw – przede wszyst kim 
stałych – do celów grzewczych towarzyszy nie tylko zwiększona emisja pyłów, 
ale i pyłów o małych wymiarach. Nie zauważono takiej zależności od wielkości 
charakteryzu jących intensywność ruchu drogowego.

W konkluzji przeprowadzonych badań – przy pełnej ostrożności, wynikającej 
z niedo skonało ści materiału empirycznego, który wykorzystywano przy ocenach, oraz 
z ograniczonej liczby punktów pomiarów – można stwierdzić, że nie uzyskano dosta-
tecznych podstaw do sformu łowania wniosku o dominującym wpływie na imisję pyłów 
emisji cząstek stałych, związanej z motoryzacją. Wniosek ten odnosi się zarówno do 
emisji cząstek stałych PM10, jak i – szczególnie – emisji pyłów drobnych: PM2.5 
i PM1. Zebrany materiał oraz przepro wadzone analizy umożliwiają sformułowanie 
hipotezy o tym, że dominującym źródłem emisji pyłów, w szczególności pyłów drob-
nych, są źródła związane ze spalaniem paliw stałych do celów grzewczych, zarówno 
ciepłownie, jak i rozproszone paleniska domowe.

Badania modeli imisji cząstek stałych PM2.5 i PM1 nie dają podstaw do 
sformułowa nia jed noznacznych wskazań na temat możliwości przyjęcia wartości 
współczynników mo deli, re prezentatywnych dla dominujących źródeł emisji zanie-
czyszczeń, w szczególności pyłów, oraz warunków ich rozprzestrzeniania.
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PODSUMOWANIE

Zanieczyszczenie środowiska pyłami, w szczególności pyłami drobnymi, należy 
do najpo ważniejszych zagrożeń ekologicznych. Wsłuchując się w głos ludzi nauki, 
dostrzegają to ustawodawcy, stanowiąc prawa ochrony przed zagrożeniami wynika-
jącymi z zanieczysz cze nia powietrza pyłami. Podstawowym problemem związanym 
z realizacją tych praw jest ocena stanu powietrza. Ocena ta może być dokonana albo 
na podstawie wyników pomiarów empi rycznych, albo na podstawie modelowania 
z wykorzystaniem innych znanych wielkości. Pierwsza metoda oceny jest pewna, ale 
ograniczona do obszaru i czasu badań. Druga metoda wymaga opracowania skutecz-
nych modeli i ich identyfikacji.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że nie uzyskano dostatecznych 
podstaw do sformułowania wniosku o dominującym wpływie motoryzacji na imisję 
pyłów. Wniosek ten odnosi się zarówno do emisji cząstek stałych PM10, jak i – szcze-
gólnie – emisji pyłów drobnych: PM2.5 i PM1. Oceniono, że dominującym źródłem 
emisji pyłów, w szczególności pyłów drobnych, są źródła związane ze spalaniem paliw 
stałych do celów grzewczych, za równo ciepłownie, jak i rozproszone paleniska domowe.

Mimo licznych krytycznych uwag natury poznawczej dotyczących, przeprowa-
dzonych roz ważań, można sformułować konkluzję, że modelowanie imisji frakcji 
wymiarowych czą stek stałych potwierdziło, iż jest to jedyna obecnie skuteczna metoda 
badania zagrożenia śro dowi ska tymi zanieczyszczeniami w miejscach, w których nie 
dokonuje się ciągłego nadzo rowania jakości powietrza. Stwierdzenie to odnosi się 
zarówno do cząstek stałych PM10, jak i do czą stek drobnych PM2.5 i PM1.

Jak dowodzą liczne prace [2, 5, 7, 9, 18], istnieje możliwość wykorzy stania do 
modelowania imisji cząstek stałych PM10 imisji innych zanieczyszczeń, przede 
wszystkim tlenku węgla i tlenków azotu. Modelowanie imisji zanieczyszczeń gazo-
wych jest łatwiejsze niż w wypadku pyłów. Łatwość rozprzestrzeniania zanieczysz-
czeń gazowych umożliwia oszacowanie tła ich imisji. Dodatkowo istnieje możliwość 
skutecznego modelo wania emisji tlenku węgla i tlen ków azotu ze źródeł motoryza-
cyjnych na podstawie znajomo ści charakteru ruchu i natężenia ruchu po jazdów oraz 
ich struktury. W związku z tym istnieją racjonalne podstawy do oceny imisji tlenku 
węgla i tlenków azotu oraz – w wyniku zastoso wania modeli behawiorystycz nych [7] 
– imisji cząstek stałych PM10. Na podstawie znajo mości imisji cząstek stałych PM10 
istnieje możliwość oceny – dzięki modelowaniu – imisji cząstek stałych PM2.5 i PM10.

Wyniki identyfikacji modeli imisji cząstek stałych PM2.5 i PM1 nie dają podstaw 
do sfor mułowania jednoznacznych wskazań na temat możliwości przyjęcia wartości 
współczyn ni ków modeli, reprezentatywnych dla dominujących źródeł emisji zanie-
czyszczeń, w szcze gól ności pyłów, oraz warunków ich rozprzestrzeniania. Stwierdzono 
– w związku z tym – ko nieczność przeprowadzenia badań statystycznych, reprezenta-
tywnych dla kategorii obszarów o typowych źródłach emisji zanieczyszczeń i warun-
ków ich rozprzestrzeniania. Wniosek ten można traktować jako postulowany kierunek 
kontynuowania prac nad modelowaniem imisji frakcji wymiarowych cząstek stałych.
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ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT OF PARTICULATE MATTER FROM  
CIVILIZATION SOURCES

Abstract
This paper describes the main environmental problems related to dust. The classifi cation of 
dimensional dust: particulate matter PM10, PM2.5 and PM1, has been presented. The sources of 
particulate emission and their impact on human health and the environment have been described. 
The paper presents methods for modeling the emission and immission fraction dimensional 
particulate. The results of model identification of immission particles PM2.5 and PM1 have 
been presented. The research found that there is no basis to conclude that the dominant source 
of fine dust is the car industry.
Keywords: particulate matter, PM10, PM2.5, PM1.


