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Pył, jego skład i pomiar

materiały dydaktyczne dla szkół średnich



Czym jest pył zawieszony? 

Pył zawieszony, cząsteczki zawieszone w powietrzu, aerozol atmosferyczny – wszystkie te pojęcia
używane są w celu określenia bardzo drobnych cząsteczek pyłu, które unoszą się w powietrzu i dzięki
małej masie bardzo powoli się osadzają. Dlatego gdy się skłębią, pozostają w powietrzu bardzo długi
czas. Pył zawieszony ma różne rozmiary, w zależności od których przyjmuje różne określenia, np. PM10
to cząsteczki poniżej 10 mikrometrów. W zależności od swojej wielkości przedostają się do dróg
oddechowych i do płuc. Im są mniejsze, tym głębiej wnikają. A ponieważ są nośnikami innych substancji,
do krwi i tkanek przedostają się w ten sposób substancje niebezpieczne.
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Z czego składa się pył zawieszony, z jakich cząsteczek? 

Skład cząsteczek pyłu zależny jest od sposobu ich powstania. Ogólnie zawierają sole nieorganiczne (krzemiany,
węglany, siarczany itd.), substancje pochodzenia organicznego (materiały biologiczne, pył) oraz specyficzne domieszki.
Te właśnie różnią się zależnie od miejsca powstania. Mogą to być metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne, dioksyny, a także mikroorganizmy (również pleśnie, odchody roztoczy). Zależy to od procesu, w ramach
którego pył zawieszony powstaje. Skład pyłu będzie inny w przypadku cząsteczek poniżej 10 mikrometrów a inny w
przypadku cząsteczek o wielkości 2,5 mikrometra itd.

Na skład pyłu na ziemi ostrawskiej ma duży wpływ przemysł ciężki. Należy jednak sobie uświadomić, że domowy
(wewnętrzny) kurz, na który jesteśmy narażeni przez większość dnia, może zawierać odmienne substancje
pochodzące z dywanów, tkanin, mokrych ścian, mebli. Ta mieszanka całkowicie różni się od pyłu przemysłowego i na
zdrowie oddziałuje inaczej.
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Duże stężenie pyłu w powietrzu powoduje osadzanie się cząsteczek pyłu w oczach, nosie i ustach,
prowadząc do nieprzyjemnych odczuć. Długookresowa ekspozycja na takie stężenia, nawet w
przypadku pyłu bez specyficznego oddziaływania (czasami nazywanego „wewnętrznego“), obciąża
samooczyszczające się mechanizmy płuc, obniża ogólną odporność człowieka i może przyczyniać
się do powstania przewlekłego zapalenia oskrzeli. Ponadto mechaniczne oddziaływanie tych
cząsteczek i ich usuwanie może powodować obrażenia skóry lub śluzówek.

Aerozol i jego skład
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Podstawowym i najczęstszym sposobem dostania się pyłu do organizmu człowieka są drogi oddechowe. Grube
cząstki pyłku są zatrzymywane w górnych drogach oddechowych. Ruchy rzęsek, będących elementem nabłonka
rzęskowego jamy nosowej, powodują przesuwanie się pyłu wraz ze śluzem do jamy nosowo-gardłowej, gdzie
jest połykany, wykrztuszany lub usuwany wraz z kichnięciem. Większe cząstki stopniowo osadzają się w drogach
oddechowych (górne drogi oddechowe wychwytują większość cząsteczek powyżej 5 µm), mniejsze cząsteczki
przedostają się głębiej.

Pył zawieszony - PMx

Prawdopobieństwo przedostania się cząsteczek do pęcherzyków płucnych rośnie
wraz z malejącą wielkością cząsteczek pyłu, a w przypadku cząstek o rozmiarze 3 
µm prawdopodobieństwo to jest powyżej 50 %. 
Frakcje pyłu tworzone przez małe cząsteczki i wdychane aż do płuc są najbardziej
niebezpieczne dla zdrowia.
Wdychanie cząsteczek pyłu skutkuje różnymi niekorzystnymi reakcjami
biologicznymi organizmu człowieka. 

Aerozol i jego skład



Jaka jest granica jego zawartości, a gdy jest już go za dużo? 

W przypadku pyłu nie ma określonego bezpiecznego poziomu. Jakiekolwiek stężenie wpływa na zdrowie. Dlatego
ustalono roczny limit 40 µg/m3 , który uważany jest za społecznie możliwe do przyjęcia ryzyko. Przy zachowaniu
tego progowego stężenia, jego oddziaływanie na zdrowie jest „do przyjęcia“. Wartość limitu oparta jest na 
badaniach medycznych i w całej Europie jest taka sama. We wszystkich państwach ponadto kładzie się nacisk na 
obniżanie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu. Będzie to jednak trudne, ponieważ naturalne tło stanowi już
obecnie około 20-25 µg/m3.  Człowiek nie ma już zbyt dużego pola działania.
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 Krótkotrwałe i długotrwałe ekspozycje skutkują większą śmiertelnością, większą liczbą objawów chorób dróg 
oddechowych i układu sercowo-naczyniowego, większą liczbą pilnych hospitalizacji i większym zużyciem lekarstw.

 - wzrost ogólnej śmiertelności o 0,5 % przy wzroście dobowego średniego stężenia cząsteczek
PM10 o 10 µg/m3 powyżej wartości 50 µg/m3

 - wzrost ogólnej śmiertelności o 3 % (6%) przy wzroście rocznego średniego stężenia cząsteczek 
PM10 (PM 2,5) o 10 µg/m3 (WHO, 2006) 

 Zalecane przez WHO wartości nie przedstawiają bezpiecznego progu ryzyka, lecz granicę akceptacji:

 PM2.5: 10 μg/m3 (średnie stężenie roczne)
25 μg/m3 (stężenie dobowe, 24 godz.)

 PM10:  20 μg/m3 (średnie stężenie roczne)
50 μg/m3 (stężenie dobowe, 24 godz.) 

Wpływ aerozolu na zdrowie
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Analizatory do pomiaru pyłu

• Najczęściej stosowane równoważne metody: optyczna, osłabienie wiązki promieniowania beta 
(radiometria), TEOM

• Konieczne badanie równoważności w stosunku do metody grawimetrycznej

• Powszechnie stosowane są współczynniki, umożliwiające porównywanie różnych metod
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Pyłomierze optyczne

• Wysoka rozdzielczość czasowa, PM10, PM2.5 i PM1 jednocześnie, stosunkowo niskie koszty eksploatacyjne, 

pomiar liczby cząstek na jednostkę objętości

• Duży wpływ – optyczna gęstość cząsteczek

• Rozpraszanie światła do przodu lub wsteczne 

• Źródło światła: LED lub laser

• Palas Fidas 200, Grimm 180
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Pyłomierze optyczne 10



„Beta“ – pyłomierze

• Niska rozdzielczość czasowa, PM10, PM2.5 i PM1 oddzielnie, stosunkowo duże koszty eksploatacyjne, bez 

pomiaru liczby cząstek na jednostkę objętości, źródło radioaktywne

• Urządzenia sprawdzone w przeszłości

• Osłabienie wiązki promieniowania beta 

• Źródło radioaktywne: C14 (1,67 MBq)

• Environnement S.A MP101M, 

ewent. moduł CPM 
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Benzo[a]piren

To wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny zbudowany z pięciu skondensowanych pierścieni
benzenowych. Ma silne działanie rakotwórcze i mutagenne. Zazwyczaj to krystaliczna substancja stała o żółtym
zabarwieniu. Benzo[a]piren jest produktem niecałkowitego spalania w temperaturze od 300 do 600 °C. Został
zidentyfikowany w 1933 roku jako składnik smoły pogazowej (węglowej) odpowiedzialnej za pierwsze
rozpoznane guzy spowodowane środowiskiem pracy.
Może powodować raka. Może też prowadzić do uszkodzenia cech dziedzicznych. Może zaburzyć zdolność
rozrodczą i uszkodzić płód w ciele matki. Może drażnić skórę przy kontakcie. Bardzo toksyczny jest dla
organizmów wodnych, może prowadzić do długotrwałych niekorzystnych następstw w środowisku wodnym.

Substancje zawarte w pyle
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Genotoksyczne, rakotwórcze i immunotoksyczne działanie, związki endokrynnie czynne, toksyczność 
rozrodcza, benzo(a)piren: udowodnione działanie rakotwórcze;
- UR (1 ng/m3)  0,000087 (WHO) 

UR – oszacowanie ryzyka dla całożyciowej ekspozycji na stężenie 1 ng/m3

Limit imisji 1 ng/m3 = współczynnik ryzyka 2,2x10-5

Ogólnie przyjęty współczynnik ryzyka 1x10-6

Substancje zawarte w pyle - WWA
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Arsen
Związki arsenu są bardzo trujące, powodując zatrucie zarówno ostre, jak i przewlekłe. W przypadku niektórych
udowodniono, że są mutagenne, rakotwórcze i teratogenne. Za nietoksyczny uważany jest arsen pierwiastkowy,
który jednak w organizmie przekształca się w swoje toksyczne związki. Związki arsenu trójwartościowego są
ogólnie bardziej trujące niż związki arsenu pięciowartościowego, ponieważ lepiej się w ciele wchłaniają. Do
najbardziej trujących związków arsenu należy tritlenek diarsenu As2O3 (arszenik), trichlorek arsenu AsCl3, a także
arsenowodór AsH3, ze związków organicznych największe znaczenie ma bojowy środek trujący luizyt.

Substancje zawarte w pyle - metale
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Arsen

Zaburzenia homopoezy, większa umieralność na choroby układu sercowo-naczyniowego, 
działanie rakotwórcze – złośliwe guzy płuc

- UR (1 μg/m3) 0,0015 (WHO)

- Limit imisji 6 ng/m3 = współczynnik ryzyka 9x10-6

Kadm

Zaburzenia metabolizmu wapnia, toksyczność rozrodcza, neurotoksyczność, uszkodzenie 
nerek, działanie rakotwórcze

- UR (1 μg/m3) 0,0018 (US EPA)

- Limit imisji 5 ng/m3 = współczynnik ryzyka 9x10-6

Substancje zawarte w pyle - metale
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Ołów
Ołów jest bardzo ważnym pierwiastkiem pod względem toksykologicznym. Nie ze względu na swoje ostre 
działanie, które jest stosunkowo słabe (zatrucie powoduje dopiero 2-3 g octanu ołowiu, śmiertelna dawka dla 
człowieka wynosi 20 do 25 g), ale bardziej ze względu na działanie przewlekłe. Ołów gromadzi się w organizmie i 
prowadzi do zatrucia przewlekłego. 

Ostre zatrucie ołowiem występuje stosunkowo rzadko i jest zwykle spowodowane wdychaniem oparów ołowiu,
ewentualnie powstaje po spożyciu mocno skażonej żywności. Pojawiają się objawy oddziaływania na układ
nerwowy, takie jak osłabienie mięśni, następuje rozkład czerwonych krwinek prowadzący do późniejszego
uszkodzenia nerek. Przy przewlekłym zatruciu następuje uszkodzenie wielu narządów i procesów
biochemicznych. Najważniejsze jest jednak oddziaływanie na system nerwowy. Może dojść do uszkodzenia
mózgu, które objawia się zawrotami głowy i może skutkować śpiączką, a nawet śmiercią, gdy bywa wykryty
obrzęk mózgu.

Substancje zawarte w pyle - metale

16



17

Dioksyny (PCDD/F)

Substancje zawarte w pyle 

Dioksyny powstają w wyniku spalania odpadów komunalnych, w procesie spalania powszechnie stosowanego
opału, jakim jest drewno lub węgiel, a także podczas palenia papierosów. 
W przeciwieństwie do tego wyeliminowanie tego zanieczyszczenia jest o wiele bardziej skomplikowane. Na razie
najbardziej niezawodnym sposobem jest spalanie skażonego materiału w temperaturze powyżej 850 °C. Często
jednak zalecana jest temperatura powyżej 1000 °C.
Dioksyny są bardzo stabilne i najczęściej wiążą się z tłuszczami. 
W zależności od stężenia i natężenia działania tych substancji, wpływają one na system odpornościowy i układ
nerwowy. W niektórych przypadkach mogą być nawet rakotwórcze.
Narażenie na ostre zatrucie dioksynami prowadzi do pieczenia oczu, nosa i gardła. Często towarzyszą temu bóle
głowy, zawroty, rozmyte widzenie, bóle mięśni i stawów, nudności, wymioty, duszności i niepokój emocjonalny. 

To określenie dwóch grup toksycznych związków (polichlorowane
dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany). Obie grupy 
obejmują łącznie około dwustu substancji. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-

p-dioksyna 



 Zdolność do bioakumulacji w organizmie, działanie immunotoksyczne, neurotoksyczne, toksyczność 
rozrodcza, związki endokrynnie czynne, wpływ na zmiany w zachowaniu dzieci 

 TCDD + kolejne dwie substancje - udowodnione działanie rakotwórcze 

 TDI (całkowita dopuszczalna dzienna dawka) 1-4 pg/1 kg wagi ciała (WHO) 

- powietrze przyczynia się mniej niż w 1%. Jednak w określonych warunkach dawka 

z powietrza może obejmować całą TDI.

 IUR (1 pg/m 3 ) 0,000033

 Limit imisji dla obecności TCDD w powietrzu nie jest określony

Substancje zawarte w pyle - dioksyny



Zdjęcie cząsteczek pyłu

Typowa okrągła cząsteczka składająca się z 
oksydacyjnych faz żelaza.

Można zobaczyć początek tworzenia się 
formy krystalicznej, gdy na powierzchni 
zaczynają powstawać różne symetryczne 
rysunki i fałdy.

Szybkość gęstnienia była jednak tak duża, że 
zakończyło się tylko na oznakach kryształów.
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Ostrawski pył pod mikroskopem 
elektronowym
(Źródło: Miasto Ostrawa)
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Krótkotrwałe zwiększenie dobowych stężeń pyłu zawieszonego frakcji PM10 przyczynia się do wzrostu całkowitej
zachorowalności i umieralności, w szczególności na choroby serca i naczyniowe, zwiększenia ilości osób
hospitalizowanych z powodu chorób układu oddechowego, zwiększonej umieralności noworodków, częstszego
występowania kaszlu i trudności w oddychaniu - w szczególności u chorych na astmę, oraz do obniżonej funkcji
płuc podczas badania spirometrycznego. Długotrwałe zwiększenie stężenia może prowadzić do obniżenia funkcji
płuc u dorosłych i dzieci, wzrostu zachorowań na choroby układu oddechowego, występowania objawów
przewlekłego zapalenia oskrzeli i skrócenia długości życia, głównie ze względu na wyższą umieralność z powodu
chorób serca i naczyń u osób starszych i chorych, prawdopodobnie również z powodu zachorowań na raka płuc.
Skutki te są podawane także przy średnich rocznych stężeniach poniżej 30 μg/m3. W przypadku przewlekłej
ekspozycji na drobny pył zawieszony frakcji PM2,5 skrócenie przewidywanej długości życia zaczyna pojawiać się już
przy średnich rocznych stężeniach 10 μg/m3.

Wpływ pyłu zawieszonego na zdrowie



 dla PM10 poziom tła 
wynosi 15 – 20 ug/m3

 dla PM2.5 poziom tła 
wynosi 10 – 18 ug/m3

 Konflikt z limitami

 PM10 – 40 ug/m3

 PM2.5 – 25 ug/m3

Tło dla pyłu zawieszonego
Sytuacja jest podobna w całej Europie  centralnej
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Wzrost rocznego stężenia pyłu zawieszonego frakcji PM10 o każde 10 μg/m3 powyżej 20 μg/m3, przy 50% udziale frakcji PM 2,5 zwiększa
całkowitą umieralność narażonej populacji o 3%. Przy łącznej liczbie 106 348 zmarłych mieszkańców Republiki Czeskiej w 2011 roku (źródło:
Czeski Urząd Statystyczny 2012), na podstawie przytoczonych danych można oszacować, że liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych
ekspozycją na pył zawieszony PM10 oscylował na poziomie 2370 osób, względnie 6417 osób, biorąc pod uwagę 75% udział frakcji PM2,5 we
frakcji PM10.
Można oszacować, że w wyniku tego rodzaju zanieczyszczenia powietrza w 2011 roku przyjęto do szpitali w całych Czechach około 760
pacjentów z ostrymi dolegliwościami sercowymi i 1240 pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową.
Oszacowanie dla zakresu średnich rocznych stężeń tego zanieczyszczenia to trzy pilne przyjęcia do szpitali z powodu ostrych chorób serca, a
także 5 z powodu ostrej niewydolności oddechowej na 100000 osób mieszkających w środowisku o najniższym poziomie zanieczyszczeń (17,4
μg/m3) i aż 19 przyjętych pacjentów do szpitali z ostrymi chorobami serca i 30 z ostrą niewydolnością oddechową na 100 000 osób w
miejscowościach najbardziej dotkniętych przemysłem i transportem drogowym (53 μg/m3).

Wpływ pyłu zawieszonego na zdrowie



Materiały opracowano dla Centrum Edukacyjnego w ramach projektu i-AIR Region.

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