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Cząsteczki pyłu pod mikroskopem elektronowym

materiały dydaktyczne dla szkół i osób zainteresowanych



Obecność cząsteczek pyłu w 
powietrzu jest kwestią naturalną. 
Mogą one mieć pochodzenie 
naturalne lub mogą powstawać w 
wyniku działalności człowieka. 
Powietrze bez cząsteczek pyłu nie 
istnieje. Podczas działalności 
człowieka emitowane są tzw. stałe 
substancje zanieczyszczające (SSZ), w 
szczególności podczas spalania paliw. 
Istotnym parametrem SSZ jest przede
wszystkim ich wielkość określana w
mikrometrach (ųm), kiedy można 
powiedzieć, że „im mniejsza
cząsteczka – tym większy problem“. 
Najmniejsze cząsteczki w 
najmniejszym stopniu ulegają 
działaniu grawitacji i pozostają 
rozproszone – unoszą się przez długi 
okres czasu. Dzięki swojej wielkości 
przedostają się do dróg 
oddechowych. Dla przedstawienia 
wielkości cząsteczek pyłu załączono 
rysunek.
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procesy spalania,
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Jak należy się chronić przed negatywnym oddziaływaniem zanieczyszczonego

powietrza:

Jeżeli wartości zanieczyszczeń są szczególnie wysokie (na przykład w zimie w

czasie warunków sprzyjających rozpraszaniu zanieczyszczeń) należy ograniczać

czas spędzany na zewnątrz.

Jeżeli musimy wyjść na zewnątrz, starajmy się pobyt na dworze ograniczyć do

wczesnych godzin porannych lub do godzin wieczornych. Ważne jest to przede

wszystkim w przypadku, kiedy wysokie są wartości ozonu przygruntowego,

ponieważ promieniowanie słoneczne poziomy ozonu zwiększa.

W czasie trwania warunków sprzyjających rozpraszaniu zanieczyszczeń na

zewnątrz nie należy ćwiczyć ani biegać. Im szybciej i głębiej oddychamy, tym

więcej substancji szkodliwych wdychamy. W domach należy wietrzyć tylko przez

krótki okres czasu.

Ważne jest prowadzenie

zdrowego trybu życia oraz

przyjmowanie witamin – co

prawda nie zapobiegną

wdychaniu substancji szkodliwych,

ale pomogą organizmowi lepiej

poradzić sobie ze skutkami ich

negatywnego oddziaływania.
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01_ŹRÓDŁA W REGIONIE

Duże zagęszczenie przemysłu, transportu oraz gospodarstw domowych powoduje 

wysokie stężenia bardzo różnorodnych cząsteczek stałych w powietrzu. 

Powszechnie znamy je jako aerozol pyłowy PM10. W rzeczywistości są to różne 

cząsteczki o wielkości od 1 nanometra do 100 mikrometrów. Według swojego 

kształtu, powierzchni i składu cząsteczki zdradzają sposób, w jaki powstały. A więc 

w jakim procesie i przy jakiej temperaturze. W uproszczeniu taka cząstka stanowi 

podpis swojego źródła.  
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02_PRZEMYSŁ HUTNICZY

Na zdjęciu znajduje się duża cząsteczka metalu (prawdopodobnie tlenek żelaza (III) ) 

o średnicy około 100 mikrometrów, która powstała w temperaturze ok. 1000 °C. Ta 

cząsteczka dzięki jej wielkości nie trafi do płuc, zostanie zatrzymana już w nosie, a 

ponadto dzięki swojej wielkości szybko opadnie na ziemię. Proces, podczas którego 

powstała, nazywa się pirometalurgia i jest związany z przemysłem hutniczym w 

Ostrawie. 
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03_PRZEMYSŁ HUTNICZY

Powietrze w naszym regionie jest unikalne z punktu widzenia występowania 

specyficznych cząsteczek. Podczas przetwarzania żelaza w wysokich 

temperaturach dochodzi do odparowywania metalu i do szybkiego schładzania 

oparów metalicznych. Wynikiem jest w większości przypadków powstanie struktury 

w kształcie kuli, co wynika z fizyki. Ciekawe jest to, że kule są często puste, 

podobne do baniek z zestawu do baniek mydlanych. Powstałe nanocząsteczki o 

kształcie kulistym  mają wielkość od dziesiątek nanometrów do mikrometrów. W 

większości przypadków chodzi o tlenek żelaza (III). Kulki, które reprezentują 

nanocząsteczki łączą się, tzw. agregują w bardziej złożone struktury. W wyniku tego 

powstają łańcuszki, połączone kuleczki, kępki. Samodzielne nanocząsteczki 

pojawiają się sporadycznie.  

8



9



04_FOSFOR

Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w spektrometr  
dyspersji energii. Świecący obszar na zdjęciu jest miejscem, gdzie wykryto wapń-
fosfor. Fosfor należy do pierwiastków makrobiogennych, które biorą udział w 
metabolizmie i są  niezbędne do przekazywania energii w organizmie. Fosfor 
występuje we wszystkich organizmach żywych, w kościach, zębach, substancjach 
organicznych itd. Zawarty jest np. również w napojach typu cola, serkach topionych 
i wędlinach. Fosfor biały jest toksyczny. Substancje organiczne zawierające fosfor 
mogą być wyjątkowo trujące. Na ogół toksyczne formy fosforu w powietrzu nie 
występują. 
Na zdjęciu widoczna jest tkanka migdałka (migdałka gardłowego) mężczyzny w 
wieku 72 lat ze zdiagnozowanym rakiem płaskonabłonkowym, który pracował jako 
mechanik samochodowy i był palaczem.

10



11



05_TRANSPORT

Udział transportu w zanieczyszczaniu powietrza regionu kształtuje się na poziomie 

ok. 10%. Nie chodzi jednak tylko o łączną ilość cząstek stałych powstałych w 

wyniku transportu, ale przede wszystkim o ich skład. 

Opona oprócz gumy i kauczuku zawiera cynk, arsen, glin, kadm, kobalt, chrom, 

nikiel oraz ołów. Duża zawartość cynku (nawet 10 000 mg/kg) w oponie występuje w 

formie ZnO czy też ZnS. W wyniku eksploatacji pojazdów dochodzi do ścierania 

klocków hamulcowych, tarcz hamulcowych i bębnów hamulcowych. Okładziny 

hamulcowe przy ścieraniu emitują na 1 km w przypadku samochodów osobowych 

od 10 do 20 mg, w przypadku mniejszych pojazdów ciężarowych około 30 mg, 

a w przypadku ciężkich pojazdów ciężarowych od ok. 50 do 80 mg.
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06_TRANSPORT

Zdjęcia 5 i 6 przestawiają ułamki cząsteczek pochodzących ze ścierania opon i 

klocków hamulcowych. Ich wielkość wynosi od 100 nanometrów do dziesiątek

mikrometrów. Z punktu widzenia ich składu w większości przypadków chodzi o 

metale ciężkie, względnie ich tlenki.
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07_ZŁOTO

Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w spektrometr  

dyspersji energii (poniżej). Świecący obszar na zdjęciu jest miejscem, w którym 

wykryto złoto. 

Wielkość wykrytej cząsteczki wynosi około 4 mikrometrów. Skutki cząsteczek złota 

dla zdrowia nie zostały wykazane, złoto jest stosunkowo obojętnym pierwiastkiem. 

Jego występowanie w powietrzu je bardzo niskie, musiałoby dojść do narażenia 

bezpośredniego. Na zdjęciu widoczna jest tkanka migdałków gardłowych 

mężczyzny w wieku 38 lat ze zdiagnozowanym zapaleniem migdałków, który pracuje 

jako ślusarz i jest palaczem.
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08_CYNA

Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w spektrometr  

dyspersji energii (poniżej). Świecący obszar na zdjęciu jest miejscem, w którym 

wykryto cynę. Wielkość sfotografowanej cząsteczki wynosi około 4 mikrometrów. 

Cyna nieorganiczna jest ogólnie mniej niebezpieczna, aniżeli cyna wiązana 

organicznie. Do powietrza przedostaje się przede wszystkim podczas procesów 

metalurgicznych, spalania paliw kopalnych oraz w ramach technologii, w których 

cyna wykorzystywana jest np. jako stabilizator podczas produkcji PCV. Z drugiej 

strony przyjmuje się, że cyna jest ważna dla optymalnego wzrostu oraz podczas 

wytwarzania krwi. Na zdjęciu mamy do czynienia z migdałkiem gardłowym dziecka 

w wieku 9 lat ze zdiagnozowanym przewlekłym zapaleniem migdałków.
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09_NIKIEL

Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w spektrometr  

dyspersji energii (poniżej). Świecący obszar na zdjęciu jest miejscem, w którym wykryto 

nikiel. Wielkość kępki nanocząsteczek wynosi około 10 mikrometrów, wytwór tworzy kępka 

bardzo małych nanocząsteczek. Nikiel uwalnia się do środowiska przede wszystkim w 

wyniku spalania węgla i innych paliw kopalnych, również w ramach procesów wydobycia i 

przetwarzania rud niklu, przemysłu stalowego, procesów galwanicznych czy też spalania 

odpadów komunalnych. Źródłem uwalniania się niklu do powietrza jest również transport, 

kiedy dochodzi do spalania paliw, jak również do ścierania klocków hamulcowych. Nikiel 

bierze w organizmie udział w aktywacji niektórych enzymów. Zdjęcie przedstawia tkankę 

migdałków gardłowych mężczyzny w wieku 58 lat ze zdiagnozowanym rakiem 

płaskonabłonkowym (nowotwór złośliwy powstały w tkance nabłonkowej). Mężczyzna ten 

pracuje jako kierowca zawodowy. 
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10_CYNK

Świecący obszar na zdjęciu jest miejscem, w którym wykryto cynk. Cynk 

przedostaje się do środowiska podobnie jak inne metale ciężkie z metalurgii, 

spalania paliw kopalnych oraz technologii. Znaczenie ma tutaj również transport, 

zarówno jeżeli chodzi o spalanie jak i ścieranie klocków hamulcowych. 

Cynk zawarty jest również w dymie z papierosów. Cynk jest typowym metalem, 

który może mieć ze względu na jego stężenie skutki toksyczne i biogenne. Stanowi 

składnik insuliny i niektórych enzymów.

Na zdjęciu przedstawiono tkankę migdałków gardłowych mężczyzny w wieku 44 lat 

ze zdiagnozowanym przewlekłym zapaleniem, który pracuje jako kierowca 

zawodowy i jest palaczem. 
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11_WAPŃ

Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w spektrometr  

dyspersji energii (poniżej). Świecący obszar na zdjęciu jest kępką w której wykryto 

wapń. Wielkość kępki wynosi około 15 mikrometrów. Wapń jest dla organizmu 

niezbędny, związany jest on z metabolizmem fosforu, bierze udział we wzroście, 

krzepnięciu krwi i tworzeniu kości oraz zębów. W przyrodzie występuje w dużych 

ilościach, do powietrza przedostaje się ze źródeł naturalnych. Działalność człowieka 

przyczynia się do emisji wapnia do powietrza podczas przetwarzania minerałów 

zawierających wapń. Na zdjęciu widoczna jest tkanka migdałków gardłowych 

dziecka w wieku 13 lat ze zdiagnozowanym przewlekłym zapaleniem migdałków. 
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12_ALUMINIUM

Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w spektrometr  

dyspersji energii (poniżej). Świecący obszar na zdjęciu jest miejscem, w którym 

wykryto aluminium. Wielkość cząsteczki wynosi około 4 mikrometrów. Aluminium 

jest trzecim najliczniej reprezentowanym pierwiastkiem skorupy ziemskiej. 

Do powietrza może się przedostawać w wyniku procesów naturalnych. Człowiek 

przyczynia się do emisji aluminium do powietrza poprzez metalurgię i przetwarzanie 

metali kolorowych. Jego wyższe stężenie we krwi może być przyczyną powstania 

choroby Alzheimera w ten sposób, że likwiduje ono komórki mózgowe i nerwowe. 

Nie ma skutków biogennych i w żywych organizmach praktycznie nie występuje. Na 

zdjęciu widoczna jest tkanka migdałków gardłowych dziecka w wieku 11 lat ze 

zdiagnozowanym przewlekłym zapaleniem migdałków.  
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13_MIEDŹ

Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w spektrometr  
dyspersji energii (poniżej). Świecący obszar na zdjęciu jest miejscem, w którym 
wykryto miedź. Występowanie miedzi w środowisku jest naturalne, zwiększone 
stężenia w powietrzu w większości przypadków związane są z przetwarzaniem rudy 
miedzi. Jest to pierwiastek biogenny o dużym znaczeniu dla organizmu. Brak miedzi 
może spowodować opóźnienie rozwoju umysłowego, zaburzenia metabolizmu 
cukrów, utratę pigmentów i wypadanie włosów, zaburzenia w tworzeniu i 
pogorszenie jakości kości. Natomiast jej nadmiar może spowodować uszkodzenie 
wątroby i nerek czy też stanowić przyczynę anemii. 
Na zdjęciu widoczna jest tkanka migdałków gardłowych mężczyzny w wieku 44 lat 
ze zdiagnozowanym przewlekłym zapaleniem migdałków, który pracuje jako 
kierowca zawodowy i jest palaczem. 
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14_ŻELAZO

Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w spektrometr  
dyspersji energii (poniżej). Świecący obszar na zdjęciu jest miejscem, w którym 
wykryto żelazo. Wielkość sfotografowanej cząsteczki wynosi 5 x 30 mikrometrów. 
Ze względu na swój kształt może drażnić drogi oddechowe. Żelazo jest drugim 
najbardziej rozpowszechnionym metalem na kuli ziemskiej, jest istotnym 
pierwiastkiem biogennym, w organizmie bierze udział w transporcie tlenu we krwi. 
Jego występowanie w powietrzu związane jest w regionie z metalurgią i całym 
przemysłem, który jest od wykorzystania żelaza zależny. Nanocząsteczki żelaza 
mogą mieć kształt pustych baniek. Nadmiar żelaza w formie wolnych jonów może 
prowadzić do uszkodzenia wątroby, trzustki oraz mięśnia sercowego. Na zdjęciu 
widoczna jest tkanka migdałków gardłowych mężczyzny w wieku 29 lat ze 
zdiagnozowanym przewlekłym zapaleniem migdałków, który pracuje jako policjant. 
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15_WOLFRAM

Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w spektrometr  

dyspersji energii (poniżej). Świecący obszar na zdjęciu jest miejscem, w którym 

wykryto wolfram. Na zdjęciu widoczna jest duża ilość bardzo małych cząsteczek o 

wielkości rzędu jednostek i dziesiątek nanometrów. Wolfram jest stosunkowo 

rzadkim pierwiastkiem. Powszechnie spotykamy się z nim jako z materiałem 

służącym do produkcji włókien żarówek lub podczas spawania. Wolfram nie jest 

pierwiastkiem biogennym, aczkolwiek przypuszczamy, że pomaga aktywować 

niektóre enzymy. Żadne szkodliwe skutki dla zdrowia nie są znane. Zdjęcie 

przedstawia tkankę migdałków gardłowych mężczyzny w wieku 70 lat ze 

zdiagnozowanym rakiem płaskonabłonkowym (nowotwór złośliwy powstały w 

tkance nabłonkowej), który pracował jako ślusarz. 
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16_CHROM

Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w spektrometr  
dyspersji energii (poniżej). Świecący obszar na zdjęciu jest miejscem, w którym 
wykryto żelazo-chrom-nikiel...
Chrom występuje w przyrodzie w stosunkowo licznych ilościach w formie związków. 
Dzięki takiemu rozprzestrzenieniu i częstemu wykorzystaniu w przemyśle może się 
łatwo przedostać do powietrza. Chrom należy do mikroelementów, chrom 
trójwartościowy wspiera działanie insuliny w tkankach człowieka w taki sposób, aby 
organizm mógł przetwarzać cukry, białka i tłuszcze. Chrom sześciowartościowy jest 
przede wszystkim odpowiedzialny za zwiększone występowanie raka płuc osób, 
które są na  jego oddziaływanie narażone podczas pracy. Na zdjęciu widoczna jest 
tkanka migdałków gardłowych mężczyzny w wieku 64 lat ze zdiagnozowanym 
rakiem płaskonabłonkowym, który pracował jako monter w hucie.
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17_CZĄSTECZKI W TKANCE PŁUCNEJ

Ogólnie wiadomo, że im cząsteczka jest mniejsza, tym łatwiej przedostanie się 

głęboko do płuc. Ponadto cząsteczka jest pewnym nośnikiem szeregu 

niebezpiecznych substancji. Cząsteczki o wielkości ponad 10 mikrometrów nie 

przedostaną się przez górne drogi oddechowe. Cząsteczki poniżej 5 mikrometrów, 

względnie poniżej 2.5 mikrometrów, przedostaną się do dolnych dróg 

oddechowych, a cząsteczki o wielkości poniżej 1 mikrometra 

nawet do pęcherzyków płucnych. Na zdjęciu widoczny jest aglomerat powstały z 

małych nanocząsteczek o wielkości rzędu dziesiątek nanometrów, które w tkance 

płucnej połączyły się w wytwór o wielkości około 10 mikrometrów. Aglomerat ma 

prawdopodobnie pochodzenie anorganiczne, tworzą go nanocząsteczki tego 

samego metalu, np. tlenku żelaza (III).
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18_WODY PŁODOWE

Wielkość cząsteczki znajdującej się na zdjęciu wody płodowej wynosi 5 

mikrometrów. Woda płodowa zawiera substancje mineralne oraz kreatynę. Oprócz 

tych substancji zawiera również cząsteczki złuszczonych nabłonków z powierzchni 

płodu itd. W tym przypadku chodzi o metal ciężki, prawdopodobnie miedź, cynk, 

cynę czy antymon. Ze wspólnej pracy uczelni wyższej VŠB TU Ostrava oraz Szpitala 

Uniwersyteckiego Ostrava wynika, że trwają starania o znalezienie związku z 

zanieczyszczeniem powietrza. Zdolność metali do przenikania do wody płodowej 

przez łożysko jest badana.
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19_ZIARNA PYŁKU

Częścią aerozolu pyłowego są również ziarna pyłku, których wielkość wynosi od 5 

mikrometrów do 250 mikrometrów. Alergia na pył jest chorobą, która choć nie 

stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia, ale jest w stanie go bardzo 

uprzykrzyć. Za objawy alergii odpowiedzialna jest histamina, która wywołuje reakcję 

układu immunologicznego. Zróżnicowanie wielkości, kształtu i struktury cząsteczek 

pyłku stanowi przyczynę trudnej walki z alergią i przyczynę tego, dlaczego wszyscy 

nie mają alergii na te same rośliny.  
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20_ZIARNA PYŁKU

Na zdjęciach 19 i 20 widzimy ujęcie ssawki motyla z ziarnami pyłku na powierzchni. 

Ziarna pyłku mają wielkość około 10 mikrometrów i dzięki temu możemy je 

wdychać. Co prawda nie przedostaną się one do płuc, ponieważ są zbyt duże, a 

zagrożenie, które stwarzają, nie polega na zanieczyszczeniu organizmu, ale na 

wywołaniu nietypowej reakcji układu immunologicznego. 
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_PODZIĘKOWANIE
Niniejszym chcielibyśmy podziękować przede wszystkim ekspertom ze

Szpitala Uniwersyteckiego w Ostrawie oraz uczelni wyższej VŠB TU w

Ostrawie, którzy z naukowym zapałem zgłębiają przedmiotową

problematykę. Również dziękujemy miastu Krnov za wsparcie przy

przekazywaniu wysokospecjalistycznych wniosków ogółowi społeczeństwa.

_ŹRÓDŁA INFORMACJI
Źródłem informacji podanych w tekście są studia opublikowane na stronach

internetowych www.dychamproostravu.cz oraz www.lokalni-topeniste.cz.

Dane ekonomiczne o ogrzewaniu pochodzą z www.tzbinfo.cz.

_ZESPÓŁ AUTORSKI
Doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. (VŠB)

MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. (FNO)

Mgr. Hana Bielniková (FNO)

Mgr. Jiří Bílek (ENVIRTA CZ)

Richard Hladký (ENVIRTA CZ)
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Materiały opracowano dla Centrum Edukacyjnego w ramach projektu i-AIR Region.

Więcej informacji pod adresem www.i-AIR Region.eu
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