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Czym są trucizny z 

domowego komina? 
Smogiem 

Niską 

emisją 



Niska emisja 

Jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 

m. Pochodzą one z domowych pieców grzewczych, ale również 

z innych źródeł np. z transportu spalinowego. Jest główną 

przyczyną powstawania smogu. 



Do produktów, które wpływają na występowanie niskiej 

emisji zaliczyć można: 

gazy takie jak 

● dwutlenek węgla, tlenek węgla 

● dwutlenek siarki 

● tlenek azotu 

● węglowodory aromatyczne 

● pyły zawieszone PM 2,5 oraz PM 10 

● metale ciężkie np. ołów, arsen 



Zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się powietrza 

z dymem i spalinami. Powstaje przy bezwietrznej pogodzie, dużej 

wilgotności lub zamgleniu. Jest wynikiem ludzkiej działalności. Smog 

jest toksyczny i nienaturalny. 

Smog 



Rodzaje smogu  

Wyróżnia się dwa rodzaje smogu: 

● smog londyński występuje najczęściej 

w sezonie grzewczym, przeważają  

wtedy szkodliwe pyły. Zjawisko to 

       polega na wzroście temperatury  

        powietrza. 

 

● smog typu Los Angeles występuje 

 najczęściej w miesiącach letnich,  

w jego skład wchodzą głównie gazy. 

 



Z czego 

składa się 

smog? 

substancje stałe  

czyli pyły 

tlenek azotu 

węglowodory 

aromatyczne 

tlenek siarki S O 



Jaki powinien być dym wydobywający się z komina 

Poprawny dym z komina powinien być lekko biały, 

przezroczysty, niemal niewidoczny. 

Ciemny, czarny, gęsty dym jest oznaką zanieczyszczenia. Taki 

dym jest niedozwolony. 

Dobrze Źle 



Jak palić w piecu? 

W piecu oprócz palenia odpowiednimi rzeczami trzeba też 

wiedzieć jak palić. Gęsty i ciemny dym może być spowodowany 

złą metodą palenia.  

 

Wyróżniamy 3 metody: 

● palenie od dołu - źle  

● palenie kroczące - lepiej 

● palenie od góry - dobrze 

 

 



Palenie od dołu  

Najbardziej znaną metodą jest ułożenie rozpałki na niej drewno 

a na wierzchu węgiel. Metoda ta jest szkodliwa ponieważ opał 

na wierzchu zanim zacznie się palić, osusza się i wydziela parę 

wodną oraz gazy. W konsekwencji razem z gęstym dymem 

uchodzi 30% opału. 



Palenie od góry  

Palenie w piecu od góry zaczynamy od wsypania węgla na nim 

układamy drewno na samej górze rozpałke. W efekcie tego 

mamy mniej dymu, mniejsze zanieczyszczenie, więcej ciepła. 

Niestety nie ma możliwości dokładania paliwa, trzeba 

wszystkie czynności powtórzyć od nowa. 



Palenie kroczące 

Aby rozpalić w ten sposób trzeba wrzucić niewielką ilość 

opału a na nim podpalić  rozpałkę.Gdy zmieni się w żar 

należy przesunąć go na tył kotła a w puste miejsce z przodu 

wsypujemy kolejną porcję aby stykała się z żarem. Jest to 

forma kompromisowa. 



Czym można palić w piecu? 
Bezpiecznie i legalnie można palić: 

● węglem kamiennym 

● węglem czeskim - pół brunatnym i brunatnym 

● niemalowanym, nie impregnowanym drewnem  

● ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi 

● brykietem ze słomy, zbożem, odpadami roślinnymi (np. łupinami 

orzechów, pestkami, szyszkami) 

● gazem ziemnym, płynnym, olejem opałowym 

 



Czym nie palić? 

Niebezpieczne i nielegalnie jest: 

●  drewno malowane / lakierowane / impregnowane 

● płyty meblowe 

● podkłady kolejowe i słupy drewniane 

● kolorowy papier 

● tworzywa sztuczne, plastik, styropian, guma 

● inne śmieci 

 



Często palimy niedozwolone rzeczy aby zaoszczędzić lub 

żeby szybko się czegoś pozbyć. 

Paląc śmieciami nie można zaoszczędzić, lecz wyrządzić 

tylko krzywdę sobie i innym. 

Dlaczego palimy śmieciami? 



Palenie niedozwolonymi rzeczami jest 

surowo zabronione przez prawo. Karą 

może być grzywna w wysokości 5 tys. 

złotych, prace społeczne lub 30 dni 

aresztu. Spalanie śmieci wywołuje 

negatywne  skutki:  

● w przyrodzie  

● w organizmie człowieka 
 

 

 



Opady atmosferyczne o odczynie kwasowym. Zawierają kwasy powstałe w 

wyniku wymieszania się wody z gazami w powietrzu.Kwaśne deszcze 

wpływają na roślinność, zwierzęta a także niektóre budowle, pomniki, 

zabytki. 

Uszkadzają liście, igły, zakwaszają gleby, powodują niezdolność do 

rozmnażania się u zwierząt, zmniejszają odporność roślin na choroby i 

owady.Przyroda umiera.Kwaśne deszcze rozpuszczają cement i wapień 

powodując zniszczenia. 

Kwaśne deszcze  



Zanik warstwy ozonowej 
Za to zjawisko odpowiadają freony(wykorzystywane np. przy 

produkcji tworzyw sztucznych) pod wpływem, których 

cząsteczki ozonu ulegają rozpadowi tworząc dziurę ozonową. 

Bez warstwy ozonowej organizmy na ziemi są narażone na 

szkodliwe działanie promieniowania UV. Promieniowanie 

wywołuje uszkodzenie komórek, choroby nowotworowe, 

zaćmę, osłabienie odporności, wymieranie ryb. 



Wpływ smogu na  rośliny i zwierzęta  
Na roślinach powstają plamki, liście zmieniają kolor, tkanki są 

niszczone, zmniejszają się plony. Fotosynteza zostaje 

zaburzona. Drzewa przestają rosnąć, zanikają gatunki. Smog 

powoduje choroby. 

U zwierząt smog wpływa na układ oddechowy,mięśniowy. Kości 

słabną, zęby narażone są na wypadanie i psucie się. 



Choroby u człowieka 

● astma, niewydolność oddechowa, rak płuc 

● u kobiet w ciąży zaburzenia rozwoju dziecka, zmniejszenie 

jego masy urodzeniowej, a nawet przedwczesny poród 

● szereg schorzeń układu sercowo - naczyniowego np. 

niewydolność serca, zawał serca, udar mózgu 



Stan powietrza w Polsce 
17 stycznia powietrze w Polsce było najgorsze. Smog i mgła 

spowiła większość kraju. Poziom zanieczyszczenia był rekordowy 

tej zimy. Największy smog odnotowano wówczas w okolicach 

Rybnika, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia-Zdroju 

wskaźniki wykazały przekroczenie norm o 980 procent. 

 



Stan w Dębicy  

Najgorzej było 16 stycznia stężenie PM 2,5 wynosi 797% normy. 

PM 10 wyniosło 605% normy. 

 



Co roku ponad 40 tysięcy osób umiera 

w wyniku zanieczyszczenia powietrza. 

 

 

DBAJ O CZYSTE POWIETRZE! 



O ile smog skraca długość naszego życia? 

Podane w miesiącach 



Ciekawostki 

● w 1952 roku w Londynie miała miejsce katastrofa smogowa 

wskutek, której zamarło 12 tysięcy osób z powodu ostrej 

niewydolności oddechowej 

● największe stężenie smogu występuje niezmiennie od kilku 

lat w Chinach 

● stężenie smogu w domu może być czasami większe niż na 

zewnątrz  



Podsumowanie 

Problem zanieczyszczenia powietrza truciznami z domowych 

kominów w Polsce, ale nie tylko, jest dużym problemem. 

Na zdrowiu ni warto oszczędzać. 

Szkodliwy dym z kominów ma bardzo zły wpływ na wszystko co 

nas otacza i na nas samych. 



Morał z tego taki że warto zwracać 

uwagę jak się pali i czym się pali! 



Nie bądź obojętny, podejmij 

działanie, dbaj o czyste 

powietrze, nie rób tego dla 

innych, zrób to dla siebie. 



Dziękuję za uwagę! 
 

 

 

Koniec! 


