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Inżynieria Środowiska – co to jest??

Jedna z dyscyplin nauk technicznych,
obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia
inżynierskie dążące do zachowania
środowiska przyrodniczego w stanie
równowagi oraz zachowania jego
środowiska przyrodniczego w stanie
równowagi oraz zachowania jego
możliwości do samoregeneracji i
samooczyszczania a w przypadku dewastacji
środowiska zmierzające do przywrócenia tej
równowagi



W jaki sposób negatywnie wpływamy na 
środowisko?

emisje do atmosfery                  ścieki

odpady stałe



W jaki sposób negatywnie wpływamy na 
środowisko?

eksploatacja surowców naturalnych



W jaki sposób negatywnie wpływamy na 
środowisko?

katastrofy ekologiczne

awarie



• XVIII/XIX w – wielka rewolucja przemysłowa
(gospodarka rabunkowa wobec środowiska)

• 1962 – początki ekotoksykologii

• XX w. - rozwój strategii ochrony środowiska

Rozwój przemysłu a ochrona środowiska

� pasywna

� reaktywna

� aktywna

• 1 czerwca 2007 – program REACH – Registration,

Evaluation, Authorisation and Restriction of

chemicals (bezpieczne stosowanie chemikaliów)



• W ciągu ostatnich dziesięcioleci drastycznie zmienił się stosunek władz
oraz przemysłu do kwestii ochrony środowiska

• W tym czasie wykształciły się TRZY GŁÓWNE TYPY STRATEGII ochrony
środowiska

TYP 1 – strategia PASYWNEJ ochrony środowiska - polega na
przestrzeganiu tylko koniecznych przepisów o ochronie środowiska,

Rozwój strategii ochrony środowiska

przestrzeganiu tylko koniecznych przepisów o ochronie środowiska,
aby nie narazić przedsiębiorstwa na opłaty karne i straty związane z
utratą dobrego wizerunku w otoczeniu

• rozcieńczać i rozpraszać

• koncentrować i blokować

• UNIKANIE, A NIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



TYP 2 - strategie REAKTYWNEJ ochrony środowiska

• Unieszkodliwianie u źródła

• Unieszkodliwianie na wylocie (end-of-pipe)

� zanieczyszczenia i odpady są zbierane i oczyszczane po
zakończeniu procesu produkcyjnego

� systemy oczyszczania na wylocie mogą obejmować
oczyszczanie nośników takich jak woda, powietrze, grunt
np. poprzez zastosowanie filtrów

Rozwój strategii ochrony środowiska

np. poprzez zastosowanie filtrów

TYP 3 - Strategie AKTYWNEJ ochrony środowiska Czystsza
produkcja

� obejmuje zapobieganie zanieczyszczeniom oraz
strategie minimalizacji odpadów, polegające na
rozwiązywaniu problemów „u źródła”, co zmniejsza
koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczeń

� to podejście polegające na ciągłym usprawnianiu
procesów produkcyjnych, produktów i usług a nie
jednorazowe rozwiązywania lub reagowanie



Zanieczyszczenia - definicja

Zanieczyszczeniami stają się dowolne 
substancje chemiczne, jeżeli występują w 

nadmiernej ilości, w niewłaściwym miejscu i 
w niewłaściwym czasiew niewłaściwym czasie



Zanieczyszczenia - definicja

Zanieczyszczenie - rozumie się przez to emisję,
która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub
stanu środowiska, może powodować szkodę w
dobrach materialnych, może pogarszać walory
estetyczne środowiska lub może kolidować zestetyczne środowiska lub może kolidować z
innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze
środowiska

Prawo ochrony środowiska, Dz.U. pz 13.03.20-17 poz. 519 



Zanieczyszczenia - definicja

Emisja - rozumie się przez to wprowadzane
bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku
działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby
lub ziemi:

a) substancjea) substancje

b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje
lub pola magnetyczne

Prawo ochrony środowiska, Dz.U. pz 13.03.20-17 poz. 519 



Zanieczyszczenia – klasyfikacja

Ze względu na pochodzenie

� naturalne - takie, które pochodzą z domieszek zawartych w

wodach powierzchniowych i podziemnych, gruntach - np.
zasolenie, zanieczyszczenie związkami żelaza;

� sztuczne - inaczej antropogeniczne, czyli związane z� sztuczne - inaczej antropogeniczne, czyli związane z
działalnością człowieka - np. pochodzące ze ścieków, spływy z
terenów rolniczych, składowisk odpadów komunalnych.
Zanieczyszczenia sztuczne także możemy podzielić na grupę
biologicznych (bakterie, wirusy, grzyby, glony) oraz
chemicznych (oleje, benzyna, smary, ropa, nawozy sztuczne,
pestycydy, kwasy, zasady)



Źródła 
zanieczyszczeń

Naturalne

Pożary

Antropogeniczne

Spalanie paliw 
kopalnych

Procesy 
przemysłowe

Transport

Wybuchy 
wulkanów

Erozja skał

Trzęsienia ziemi, 
powodzie

Emisja do atmosfery 
(CO2, NOx, SO2, popioły 

lotne)

Odpady stałe (żużle)

Emisja do atmosfery 
(CO2, NOx, SO2, metale 

ciężkie, WWA, 
dioksyny)

Ścieki (zanieczyszczona 
faza wodna)

Odpady stałe 
(produkty uboczne, 

odpadkowe)

Emisja do atmosfery 
(CO2, NOx, SO2, pył 

gumowy



Ze względu na stopień szkodliwości

� bezpośrednio szkodliwe – np. fenole (gazownie, koksownie)
kwasy cyjanowodorowy (gazownie), kwas siarkowy i siarczany
(fabryki nawozów sztucznych, celulozownie, fabryki włókien

Zanieczyszczenia – klasyfikacja

(fabryki nawozów sztucznych, celulozownie, fabryki włókien
sztucznych),

� pośrednio szkodliwe – np. takie, które prowadzą do
zmniejszenia ilości tlenu w wodzie poniżej poziomu
niezbędnego do utrzymania przy życiu organizmów wodnych



Wg kryterium trwałości zanieczyszczeń

� rozkładalne - zawierające substancje organiczne, potencjalnie
toksyczne, lecz podlegające przemianom chemicznym do
prostych związków nieorganicznych przy udziale bakterii (ścieki
domowe)

Zanieczyszczenia – klasyfikacja

domowe)

� nierozkładalne - zawierające substancje nie ulegające większym
przemianom chemicznym i nie atakowane przez drobnoustroje
(sole metali ciężkich)

� trwałe - zawierające substancje ulegające rozkładowi
biologicznemu w niewielkim stopniu i pozostające w środowisku
w niezmiennej formie przez długi okres czasu (pestycydy, fenole,
produkty destylacji ropy naftowej)



Ze względu na źródło

� źródła punktowe – ścieki odprowadzane w zorganizowany
sposób systemami kanalizacyjnymi, pochodzące głównie z
zakładów przemysłowych i z aglomeracji miejskich,

� zanieczyszczenia powierzchniowe lub obszarowe –
zanieczyszczenia spłukiwane opadami atmosferycznymi z

Zanieczyszczenia – klasyfikacja

zanieczyszczenia spłukiwane opadami atmosferycznymi z
terenów zurbanizowanych nieposiadających systemów
kanalizacyjnych oraz z obszarów rolnych i leśnych,

� zanieczyszczenia ze źródeł liniowych lub pasmowych –
zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, wytwarzane
przez środki transportu i spłukiwane z powierzchni dróg lub
torfowisk oraz pochodzące z rurociągów, gazociągów, kanałów
ściekowych, osadowych.



Zanieczyszczenia punktowe



Zanieczyszczenia powierzchniowe

B(a)P – benzo(a)piren



Zanieczyszczenia liniowe

The concentration of benzene 

emissions along major highways 

shown in this map shows that 

transportation is a major source 

of air pollution.of air pollution.



Zanieczyszczenia powietrza

Światowa Organizacja Zdrowia 
definiuje powietrze zanieczyszczone 
jako takie, którego skład chemiczny 

może ujemnie wpłynąć na zdrowie 

człowieka, roślin i zwierząt, a także człowieka, roślin i zwierząt, a także 
na inne elementy środowiska (wodę, 

glebę). Zanieczyszczenia powietrza 
są najbardziej niebezpieczne ze 

wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są 
mobilne i mogą powodować 

skażenie na dużych obszarach 
praktycznie wszystkie komponenty 

środowiska



1. Zawieszone cząstki stałe
� TSP
� PM10
� PM2,5

1. Ditlenek siarki (SO2)
2. Tlenek węgla (CO)

Główne zanieczyszczenia powietrza

TSP – total suspended matter

2. Tlenek węgla (CO)
3. Tlenki azotu (NOx)
4. Ozon
5. Ołów
6. Lotne związki organiczne (VOCs)
7. Gazy cieplarniane
8. Chlorofluorowęglowodory (CFCs)



Pierwotne i wtórne zanieczyszczenia atmosfery



Zanieczyszczenia powietrza



Zanieczyszczenia powietrza – efekty 
negatywne



Zanieczyszczenia wód

Zanieczyszczenie wód to niekorzystne zmiany właściwości 
fizycznych, chemicznych oraz bakteriologicznych wody

spowodowane wprowadzeniem w nadmiarze substancji 
nieorganicznych (stałych, płynnych i gazowych), organicznych, 

radioaktywnych, czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub 
uniemożliwiają wykorzystanie wody do picia i celów uniemożliwiają wykorzystanie wody do picia i celów 

gospodarczych



1. Pestycydy
2. Detergenty
3. Metale ( w tym metale ciężkie)
4. Barwniki
5. Farmaceutyki
6. Biogeny (nutrienty): NO -; PO 3-

Główne zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych oraz gruntowych

6. Biogeny (nutrienty): NO3
-; PO4

3-

7. Patogeny
8. Substancje ropopochodne
9. Rozpuszczalniki
10. Substancje nieorganiczne (kwasy, zasady, sole)
11. Odpady pochodzenia organiczne (pochodzenia roślinnego 

oraz zwierzęcego)
12. Ciepło



1. Substancje ropopochodne
2. Rozpuszczalniki
3. Pestycydy
4. Nawozy
5. Metale (w tym metale ciężkie)

Główne zanieczyszczenia gleb i gruntów

5. Metale (w tym metale ciężkie)
6. Pierwiastki promieniotwórcze
7. Polichlorowane bifenyle (PCB)
8. Dioksyny
9. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

(WWA)



Obieg węgla w przyrodzie



Obieg fosforu w przyrodzie



Obieg azotu w przyrodzie



Przemiany związków azotu i siarki w przyrodzie



??

Wielkie katastrofy ekologiczne

??



„Choroba Minamata” lata 1950 Japonia, Chisso
Corporation (tworzywa sztuczne: chlorek winylu
oraz aldehyd octowy)

Wielkie katastrofy ekologiczne

Katalizator w produkcji: tlenek rtęci

Ścieki z fabryki: metylortęć i rtęć nieorganiczna

Zatoka Minamata (szlam na dnie zatoki) → ryby → ludzie → ok. 1700
ofiar śmiertelnych! , 2265 przypadków zatrucia

mrowienie kończyn, zaburzenia równowagi, mowy, słuchu, 
upośledzenie umysłowe
Noworodki: paraliż dziecięcy, opóźnienie umysłowe, całkowity paraliż

METYLORTĘĆ ROZPUSZCZALNA W TŁUSZCZACH !!!!!



Rtęć………

� Sama rtęć nie wchłania się z przewodu pokarmowego

� Z soli nieorganicznych najsilniejsze działanie trujące mają i
najczęściej są przyczyną zatruć: sublimat (chlorek rtęciowy),
cyjanek, oksycyjanek i azotan rtęciowy

� Rtęć pierwiastkowa → parowanie → wdychanie� Rtęć pierwiastkowa → parowanie → wdychanie

� Ciekła rtęć → połknięcie → nieszkodliwa, wydalona wraz z
kałem

� Sole rtęci → wchłaniane przez jelita do krwioobiegu → łączą
się ze związkami siarki → rozkład w nerkach → produkty rozkładu
przenoszone do komórek

� Metylortęć → rozpuszczalna w lipidach → wnika do mózgu i
układu nerwowego



Rtęć………

„Szalony kapelusznik”

•Kapelusznik – robotnik
wytwarzający filc na kapeluszewytwarzający filc na kapelusze

•Futra bobrze i królicze
traktowane były azotanem rtęci
w celu zmatowienia skóry

•Po tym procesie futra podgrzewano → opary rtęci → drgawki
(choroba kapeluszników), zaburzenia umysłowe (nerwica
rtęciowa), chwiejny krok, jąkanie, chorobliwa lękliwość



Wielkie katastrofy ekologiczne

� „Choroba Itai-Itai”: 1940-1960 Japonia, Prefektura Toyma, miasto
Fuchu → nawadnianie pól ryżowych wodą zanieczyszczoną Cd
przez odpady kopalniane z kopalni cynku → Cd w ryżu → ludzie
→ ciężkie zachorowania

Kadm pozostaje w organizmie przez lata, w większości
odkłada się w nerkach wiążąc się z białkiem. Usuwanie z
organizmu jest bardzo powolne → wydalenie połowy ilość
zajmuje od 16-30 lat
Leczenie → związki chelatujące



� 1976 – Soveso (Włochy) emisja chmury dioksyn, skażenie terenu o pow. 7,8
km2,

� 1977 – Wieża wiertnicza „Ekofisk” na Morzu Norweskim – 12 tys. ton ropy
� 1978 – tankowiec „Amoco Cadiz” u wybrzeży Francji – 220 tys. ropy
� 1978 – reaktor atomowy Three Miles Island (USA)
� 1986 – reaktor atomowy w Czarnobylu (ZSRR)
� 1986 – magazyn pestycydów „Sandoz” w Bazylei pożar 1250 ton

Wielkie katastrofy ekologiczne

� 1986 – magazyn pestycydów „Sandoz” w Bazylei pożar 1250 ton
pestycydów (pestycydy zaw. Hg)

� 1991 – szyby naftowe w Kuwejcie – 732 szyby wysadzone

Worst River Pollution
In November, 1986, firefighters 

tackling a blaze at the Sandoz chemical 
works in Basel, Switzerland, flushed a 

total of 30 tonnes of agricultural 
chemicals into the Rhine River, killing 

500,000 fish.

Cleaning up the 
Rhine after the 

fire at the 
Sandoz chemical 

plant



12 grudnia 1999 r., Bretania

ok. 70 mil morskich na południe od Brestu -
głównego portu francuskiej Bretanii doszło do 

Wielkie katastrofy ekologiczne
– katastrofy tankowców

głównego portu francuskiej Bretanii doszło do 
przełamania się maltańskiego tankowca „Erka”, 

płynącego z Francji do Włoch



Przyczyny:
Maltański tankowiec Erka, płynący z Francji do Włoch z nieznanych 

przyczyn rozłamał się na dwie części. 26-osobowa załoga opuściła statek 
w szalupach ratunkowych i wkrótce została bezpiecznie podjęta przez 

śmigłowce ratunkoweśmigłowce ratunkowe

Skutki:
Do oceanu wydostała się prawie połowa z 30 000 ton mazutu 

przewożonego przez tankowiec. Niezwykle silne sztormy, które nawiedziły 
Francję wkrótce po rozbiciu statku, znacznie opóźniły rozpoczęcie 

skutecznej akcji ograniczania szkód ekologicznych oraz przyczyniły się do 
rozproszenia plamy mazutu na rozległy obszar. Klęska objęła ponad 500 
km wybrzeży – jednych z najbardziej urokliwych i najcenniejszych pod 

względem przyrodniczym w Europie



19 listopad 2002 r. wybrzeże Hiszpanii i 
Portugalii

150 mil od wybrzeży Hiszpanii uszkodzony tankowiec 
„Prestige”, który przewoził ponad 70 tys. ton oleju napędowego 

przełamał się na dwie części i zatonął na wodach Atlantyku

Wielkie katastrofy ekologiczne

Wolontariusze oczyszczający wybrzeże 
Galicji po katastrofie



Przyczyny:
Awaria maszyn i kadłuba z którego zaczął wyciekać niebezpieczny ładunek

Skutki:
Władze hiszpańskie podały, że jeszcze przed katastrofą ze statku wydostało się 5 
tys. ton oleju tworząc 17-kilometrową plamę. Wiatry i prądy morskie zepchnęły 

plamę w kierunku wybrzeży hiszpańskiej Galicji powodując katastrofę ekologiczną o 
niewyobrażalnej skali. Olej dostał się na wybrzeże co spowodowało ogromne szkody 

m.in. olejem zostało zabrudzonych wiele ptaków morskich, co spowodowało m.in. olejem zostało zabrudzonych wiele ptaków morskich, co spowodowało 
wymieranie wielu gatunków objętych ochroną



10 lipca 1976 r., Seveso we Włoszech

Wielkie katastrofy ekologiczne
- awarie w fabrykach, eksplozje

W zakładzie ICMESA, gdzie produkowano m.in. 
Trichlorofenol, nastąpiła utrata kontroli nad jednym z 

procesów technologicznych



Przyczyny:
W wyniku gwałtownego wzrostu ciśnienia otworzył się zawór bezpieczeństwa 
reaktora do produkcji 2,4,5-trichlorofenolu, w wyniku czego do atmosfery zostało 

uwolnionych ok. 2 ton gorących substancji chemicznych. 
W chmurze chemikaliów znajdowało się ok. 2 kg 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-

dioksyny (TCDD), jednej z najbardziej znanych toksycznych substancji

Skutki:
Skażeniu uległo około 1500 ha gęsto zaludnionego obszaru, ewakuowano 730 osób, 

około 700 mieszkańców zostało poszkodowanych w wyniku zatrucia. Tereny w 
Skażeniu uległo około 1500 ha gęsto zaludnionego obszaru, ewakuowano 730 osób, 

około 700 mieszkańców zostało poszkodowanych w wyniku zatrucia. Tereny w 
pobliżu zakładu zostały skażone do tego stopnia, że do dnia dzisiejszego nie nadają 

się do uprawy ani zamieszkania (1976r. !!!!!!!)

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyna



2/3 grudzień 1984 r. Bhopal, Indie

Z fabryki pestycydów i środków owadobójczych 
amerykańskiego koncernu "Union Carbide" uwolniło

Izocyjanian metylu

Wielkie katastrofy ekologiczne

amerykańskiego koncernu "Union Carbide" uwolniło
się ponad 30 ton par śmiertelnie trującego 

izocyjanianu metylu. Gaz uformował trującą 
chmurę, przemieszczającą się nad miastem.

Uwolnienie do atmosfery dużych ilości 
niebezpiecznych, toksycznych substancji 

chemicznych, nie spowodowało dramatycznych 
zniszczeń fizycznych w zakładzie i w środowisku. 

Natomiast liczba ofiar śmiertelnych i ciężko 
poszkodowanych była ogromna - pod tym 

względem była to NAJWIĘKSZA KATASTROFA NA 
ŚWIECIE



Przyczyny:
Bezpośrednią przyczyną katastrofy było dostanie się wody do zawartości 

zbiornika wskutek nieszczelnej izolacji. W wyniku zachodzącej reakcji 
substancji toksycznej z wodą nastąpił gwałtowny wzrost temperatury 

płynnej zawartości zbiornika (do ponad 200°C). Spowodowało to wzrost 
ciśnienia które rozsadziło zbiornik, uwalniając zawartość do atmosfery

Skutki:
Przemieszczająca się chmura izocyjanianu metylu i jego pochodnych Przemieszczająca się chmura izocyjanianu metylu i jego pochodnych 

spowodowała śmierć 6300 mieszkańców a 250 tys. osób zostało zatrutych
(wg. niektórych danych do 20 tys ofiar śmiertelnych). Główną przyczyną 

śmierci lub poważnych obrażeń był obrzęk płuc. Typowe 
symptomy zatrucia izocyjanianu metylu to kaszel, duszności, ból klatki 
piersiowej, łzawienie, obrzęk powiek, utrata przytomności. Po 24-72 

godzinach od ekspozycji następuje porażenie pracy płuc, zatrzymanie 
akcji serca i śmierć. Wielu ludzi zostało sparaliżowanych, inni stracili wzrok i 
słuch oraz mieli uszkodzone płuca i nerki. Z miejsca zdarzenia ewakuowano 

200 000 ludzi



13 maj 2000 r. Enschede, Holandia

W firmie handlowej S.E. Fireworks doszło do potężnych eksplozji 
odczuwalnych w promieniu 30 km, spowodowanych przez 100 ton 

materiałów wybuchowych. Była to największa eksplozja na kontynencie 
europejskim

Wielkie katastrofy ekologiczne



Przyczyny:
Przyczyną eksplozji było podpalenie lub uszkodzenie instalacji elektrycznej. 

Wybuch 900 kg materiałów przechowywanych w magazynie centralnym 
zainicjował serię eksplozji i pożar nielegalnie przechowywanych 

kontenerów na zewnątrz budynku

Skutki:Skutki:
zginęły 22 osoby, 947 osób zostało rannych, 10 000 mieszkańców 
ewakuowano. Wybuch spowodował skażenie azbestem 70 hektarów 

terenu i wyłączenie go z użytkowania



30. Styczeń 2000 r. Baia Mare Rumunia

W Zakładach Aunu SA produkujących srebro i złoto (w procesie 
wzbogacania rud odpadowych) doszło do przerwania zapory retencyjnej 

i przedostania się do dopływu Dunaju dużej ilości odpadowych 
roztworów zawierających cyjanki, ich kompleksy i metale ciężkie

Wielkie katastrofy ekologiczne
- skażenie substancjami toksycznymi

roztworów zawierających cyjanki, ich kompleksy i metale ciężkie



Przyczyny:
Nieprawidłowy projekt zapory, błędy obsługi, niekontrolowane parametry 

technologiczne i zła pogoda. W efekcie doszło do niekontrolowanego 
zrzutu 100 000 m3 ścieków, skażenie wody 50-100 t cyjanków

Skutki:Skutki:
Transgraniczne skażenie środowiska miało na dużą skalę negatywny wpływ na 

ekosystemy rzeczne. Zginęło 1240 ton ryb, doszło do całkowitego zaniku 
fito i zooplanktonu a także przerwania zaopatrzenia w wodę pitną 

miejscowej ludności



26 kwietnia 1986 r. 
Czarnobyl

Nastąpił wybuchu z reaktora 
jądrowego bloku 4 elektrowni 

atomowej w Czarnobylu (Ukraina), 

Wielkie katastrofy ekologiczne
- awaria reaktorów jądrowych

atomowej w Czarnobylu (Ukraina), 
zaledwie kilka kilometrów od miasta 
Prypeć – zwanego od dnia katastrofy 

Miastem Duchów.
Doszło do wybuchu wodoru, pożaru i 

rozprzestrzeniania się substancji 
promieniotwórczych



Przyczyny:
Przyczyną był błąd człowieka i wady konstrukcyjne reaktora. Pracownicy elektrowni 

przeprowadzali doświadczenie, które miało polegać na stopniowym zmniejszaniu 
mocy reaktora, następnie na zablokowaniu dopływu pary do turbin generatorów i 

mierzeniu czasu ich pracy po odcięciu w taki sposób zasilania. Aby się powiodło, 
wyłączono większość automatycznych systemów zabezpieczeń. W pewnym 

momencie reakcja zachodząca w reaktorze wymknęła się spod kontroli. Najpierw 
nastąpił niekontrolowany wzrost mocy, potem gwałtowne rozsadzenie systemu 

chłodzącego i w końcu rdzenia reaktora. Do eksplozji doszło o 1:30 czasu 
moskiewskiego. Miała moc 1000 kg trotylu. Budynek reaktora płonął przez 9 dni po 

eksplozji, a ze zgliszcz jeszcze długo wydobywał się dym. eksplozji, a ze zgliszcz jeszcze długo wydobywał się dym. 



Skutki:
• Z reaktora do atmosfery przedostały się ogromne ilości radioaktywnych 

substancji, takich jak: jod 131, cez 137, stront 90, pluton 239

• Skażone zostało 100 tysięcy km2. Substancje radioaktywne dotarły nad 
Skandynawię, środkową Europę (w tym Polskę), pd-wsch Europę (zwłaszcza 

Grecję) i pn. Włochy 

• Ewakuowano 130 tysięcy osób. Obszar o promieniu 30 km wokół elektrowni 
jest dziś praktycznie niezamieszkany

• Katastrofa przyczyniła się do długotrwałego skażenie ziemi, wody i powietrza • Katastrofa przyczyniła się do długotrwałego skażenie ziemi, wody i powietrza 
oraz głębokiego, być może nieodwracalnego zniszczenia ekosystemów

• Liczba ofiar jest w tej chwili jest bardzo trudna do oszacowania - nie ma 
bowiem wiarygodnych danych

• Zanotowano zwiększony poziom zachorowań na leukemię, choroby tarczycy 
i anemię, zmiany w układzie immunologicznym, nowotwory, a także 

doniesienia o przypadkach katarakty, nie wyjaśnione stany znużenia, bólu 
głowy i depresji



Katastrofa elektrowni
Fukushima, Japonia (11.03.2011)

Zniszczenie reaktorów jądrowych w wyniki tsunami (spodowane 
trzęsieniem ziemi) → przedostanie się do środowiska skażonej 
wody morskiej stosowanej do chłodzenia reaktorów.



Katastrofa elektrowni
Fukushima, Japonia (11.03.2011)

� 11.03.2011 – trzęsienie ziemi (9 w skali Richtera) – wyłączenie reaktorów

� 11.03.2011 – problemy z chłodzeniem rdzeni reaktorów (wyłączenie 
awaryjnych generatorów prądotwórczych)

� 13.03.2011 – wzrost ciśnienia w reaktorze 1 i eksplozja wodoru (zbiornik 
reaktora i osłona bezpieczeństwa nienaruszone)

� 13.03.2011 – kontrolowane wypuszczenie pary wodnej w reaktorze 3 

� 14.03.2011 – eksplozja wodoru w reaktorze nr 3 (doszło do awarii systemu � 14.03.2011 – eksplozja wodoru w reaktorze nr 3 (doszło do awarii systemu 
chłodzenia w reaktorze 2 → odsłonięcie prętów paliwowych → wtłaczanie 
wody morskiej celem chłodzenia (promieniowanie 751 μSv/h) 

� 15 marca 2011 – pożar w okolicy reaktora 4 - (promieniowanie 11 930 μSv/h) 

� 16 marca 2011 – pożar w budynkach reaktorów 3 i 4

� 17 marca 2011 – zrzucanie wody na przegrzewające się reaktory 
(promieniowanie 400 000 μSv/h) 

Wodór powstawał w wyniku reakcji pary wodnej z materiałem odsłoniętych koszulek prętów 
paliwowych (stop cyrkonu z cyną, niklem, chromem, niobem i żelazem)



• pestycydy,
• substancje ropopochodne,
• metale ciężkie,
• rozpuszczalniki organiczne,
• nawozy (azotowe, fosforowe, organiczne),
• nuklidy promieniotwórcze,
• PCB,

Rodzaje zanieczyszczeń podłoża gruntowego/ wód 
powierzchniowych i gruntowych

• PCB,
• dioksyny,
• WWA,
• włókna i cząstki mineralne

Pośród katastrof i awarii 
powodujących skażenie gruntu –

około 40% stanowią 
zanieczyszczenia substancjami 

ropopochodnymi



Zoocydy
insektycydy

akarycydy

nematocydy

moluskocydy

owadobójcze

roztoczobójcze

nicieniobójcze

ślimakobójcze

Klasyfikacja pestycydów wg ich zastosowania

moluskocydy ślimakobójcze

Herbicydy chwastobójcze

Fungicydy grzybobójcze i grzybostatyczne

Regulatory wzrostu 
roślin

stymulujące lub hamujące procesy 

życiowe roślin

Synergetyki potęgujące działanie innych substancji

Desykanty wysuszające liście

Defloranty usuwające nadmierną ilość kwiatów



Polska 900 [g/ha]

USA 1500 [g/ha]

Francja 1800 [g/ha]

Zużycie pestycydów

Francja 1800 [g/ha]

Niemcy 2800 [g/ha]

Japonia 11000 [g/ha]

M. Biziuk (Red.) Pestycydy. Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie. PWN, Warszawa 2001



• chloroorganiczne

• fosforoorganiczne

• karbaminiany

• pochodne kwasu fenoksylooctowego

• dinitrofenole

Klasyfikacja chemiczna pestycydów

• dinitrofenole

• ditiokarbaminiany

• pochodne mocznika

• triazyny

• piretroidy

• związki rtęci

• pestycydy nieorganiczne



Właściwości pestycydów

WŁAŚCIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA PESTYCYDÓW na środowisko:

�toksyczność selektywna,
�trwałość w środowisku,
�zdolność do bioakumulacji,
�mobilność

W chwili obecnej największe znaczenie dla uzyskania pozwolenia naW chwili obecnej największe znaczenie dla uzyskania pozwolenia na
stosowanie danej substancji, jest trwałość w środowisku. Jest ona
określana przez czas, w którym rozkłada się 75 – 100% substancji.
Wyróżniamy cztery rodzaje trwałości w środowisku.

Pestycydy zatem mogą być:

�bardzo trwałe – rozkładają się 20-30 lat
�trwałe – ich rozkład zajmuje 2-5 lat
�umiarkowanie trwałe – rozkład ich trwa 1-18 miesięcy
�nietrwałe – rozkładają się w czasie 1-12 tygodni



• Zsyntezowany w 1874 przez Zeidler’a

• Właściwości owadobójcze odkryte w 1939 przez Mueller’a
(Nagroda Nobla, 1948!)

• Podczas II Wojny Światowej USA rozpoczęło masową produkcję
DDT celem kontroli takich chorób jak tyfus czy malaria

• Początkowa popularność DDT wynikała – z efektywności, trwałości

Pestycydy
DDT: Historia

• Początkowa popularność DDT wynikała – z efektywności, trwałości
oraz uniwersalności

• otrzymywany w reakcji chloralu i chlorobenzenu w obecności
kwasu siarkowego

dichlorodifenylotrichloroetan



Pestycydy
DDT: Historia



� przez 30 lat stosowania w USA zużyto 1,350,000,000 funtów DDT

� w Polsce podczas zabiegów agrochemicznych stosowano do 5 kg
czystego DDT na hektar!!!

� stosowanie DDT zostało zabronione w USA w 1972

� produkty handlowe zawierające DDT zostały po raz ostatni

Pestycydy
DDT: Historia

� produkty handlowe zawierające DDT zostały po raz ostatni
dopuszczone do obrotu w Polsce w 1976

� produkcja DDT w Polsce została zakończona w 1978

� w glebie: 2-15 lat, w wodzie: 56 dni, 28 w rzece

� ostre zatrucie DDT u ludzi: wzmożona pobudliwość, zaburzenia
koordynacji ruchów, bóle głowy, wymioty i drgawki, zgon na skutek
porażenia ośrodka oddechowego i obrzęku płuc



Wpływ DDT na zdrowie człowieka i zwierząt jest 
niejednoznaczny i budzi wiele wątpliwości:

• Wpływ na rozrodczość (wczesne porody, zaburzenia płodności, nieprawidłowy rozwój
płodu)

• Możliwy wpływ teratogenny (???) - dowody na wpływ tego typu bardzo ograniczone

• Prawdopodobny mechanizm: podobieństwo DDT i pochodnych do estrogenów

Pestycydy
DDT: Historia

• Obserwowane zaburzenia wydzielania hormonów u zwierząt

• Działanie rakotwórcze zaobserwowane u zwierząt laboratoryjnych przy umiarkowanych
dawkach (0,26-85 mg/kg), niejednoznaczne wyniki dla ludzi

• DDT i pochodne są najczęściej wiązane z występowaniem nowotworów: wątroby,
trzustki, piersi, białaczki

• DDT i pochodne silnie gromadzą się w tkankach zwierząt (głównie w tkance tłuszczowej)

• Trwałość DDT u człowieka zakłada się na 6-10 lat

• DDE jest znacznie trwalszy w organizmach i odpowiada za znaczną część efektów
zdrowotnych



• Chlorowanie benzenu ( w
obecności UV, proces

Lindan

obecności UV, proces
rodnikowy)

• Powstaje ~14% pożądanego
izomeru γγγγ HCH oraz 86%
izomerów nieaktywnych:

• 65-70% α, 7-10% β; 7% ∆, 1-
2% ε, i 1-2% innych substancji



• przemysł wytwarzający środki ochrony roślin

• rolnictwo

• transport

• dystrybucja

• przetwórstwo rolno-spożywcze

Źródła odpadów pestycydowych

• przetwórstwo rolno-spożywcze

• produkcja leków

• gospodarstwo domowe

podczas syntezy 1 t p,p’-DDT może powstawać do 400 t odpadów 
procesowych

w trakcie syntezy tetradifonu łączna ilość odpadów stałych, 
ciekłych i rozcieńczonych ścieków sięgała 3000 t na 1 t produktu



• preparaty pestycydowe, które przekroczyły
dopuszczalny okres magazynowania

• odpadowe środki ochrony roślin (szarże nieudane)

• substancje prawnie wycofane

Klasyfikacja odpadów pestycydowych

• substancje prawnie wycofane
• opakowania po środkach ochrony roślin

• ścieki z przemysłu produkującego pestycydy

• ścieki powstające w wyniku mycia aparatury agrochemicznej

• skażona gleba



•składowisko dla najbardziej niebezpiecznych substancji
•miejsce wyznaczone do stałego przechowywania
nierozkładalnych odpadów trujących lub
promieniotwórczych, przeterminowanych środków ochrony
roślin, środków farmaceutycznych, skażonych opakowań
•zabezpieczone przed kontaktem zarówno z wodami
gruntowymi, jak i atmosferą
•najczęściej mogilniki występują w postaci uszczelnionych
betonowych magazynów

Zbiornik mogilnika w Górze Pomorskiej

Mogilniki
insektycydy chloroorganiczne, insektycydy 

fosforoorganiczne, karbaminiany, dinitrofenole, 
fenoksykwasy, S-triazyny oraz związki 

rtęcioorganiczne

Składowisko odpadów pestycydowych w
Drzonowie 67

narażone na pękanie są ściany w pobliżu dna i pokrywy

narażone na pękanie są miejsca w pobliżu spoin miedzy kręgami



Skład odpadów pestycydowych oszacowany na 
podstawie 96 mogilników

Skład odpadów pestycydowych
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Skład odpadów pestycydowych
oszacowanych na podstawie 96 mogilników

Czaplicki, E., Podgórska, B. & Rogalińska, M. (1996) Chlorinated Hydrocarbons Content in Tombs in Poland. Materiały 
konferencji 4th Forum HCH and Unwanted Pesticides. 15-16 styczeń 1995, Poznań, s. 63-73.
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Obieg zanieczyszczeń w przyrodzie



Biokumulacja (pestycydy, dioksyny, etc.)



Potencjalne źródła zanieczyszczeń o 
znanej lokalizacji:

• urządzenia do poszukiwania ropy i
gazu ziemnego na lądzie i na morzu

• lądowe i podmorskie rurociągi
przesyłowe ropy i gazu

• terminale przeładunkowe i

Potencjalne źródła zanieczyszczeń 
przeważanie o nieznanej lokalizacji:

• klęski żywiołowe (np. powódź,
huragan, trzęsienie ziemi, pożar)

• awarie tankowców i chemikaliowców

• awarie cystern kolejowych lub

Substancje ropopochodne
Pośród katastrof i awarii powodujących skażenie gruntu – około 40% stanowią 

zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi

• terminale przeładunkowe i
różnorodne bazy magazynowe ropy i
gazu zlokalizowane na lądzie i na
morzu

• rafinerie i przetwórnie ropy i
produktów naftowych

• porty morskie i lotnicze oraz stacje
paliw

• bazy, lotniska i poligony wojskowe

• zakłady przemysłu np. chemicznego,
energetycznego lub papierniczego

• awarie cystern kolejowych lub
samochodowych

• celowe uszkodzenia rurociągów i
cystern

• lokalne konflikty i działania zbrojne



Drogi przepływu ropy z pól naftowych



� przeładunek tankowców oraz przepłukiwanie rurociągów i
zbiorników na tankowcach (substancje ropopochodne)

� eksploatacja zbiorników oczyszczalni wód balastowych na zapleczu
akwenów portowych (substancje ropopochodne)

� bunkrowanie paliw na jednostkach pływających (substancje
ropopochodne)

Porty morskie jako źródło zanieczyszczeń wód oraz 
dna basenów i kanałów

ropopochodne)

� piaskowanie kadłubów statków (metale ciężkie)

� pozostałości po oczyszczaniu zbiornikowców chemikaliowców

� powierzchniowy spływ i przesiąkanie do podłoża gruntowego resztek
przeładowanych materiałów pylących (głównie siarka i miał węglowy)

� ścieki okrętowe (bytowo-gospodarcze)

Zadroga, Olańczuk-Neyman 2001



� Niezabezpieczone oraz niekontrolowane pod względem
technicznym magazyny i rurociągi przesyłowe paliwa dla rakiet,
samolotów i pojazdów wojskowych

Poligony wojskowe jako źródło skażenia 
substancjami ropopochodnymi

� na jednym z lotnisk w zachodniej Polsce, zajmowanym przez
wojska byłej armii radzieckiej, zdeponowano w podłożu
gruntowym około 12 tys. m3 produktów ropopochodnych, a
skażony obszar objął ok. 1,3 miliona m3 gruntu

Zadroga, Olańczuk-Neyman 2001



Rafineria w Trzebini

800 m3 / 5 maja, 2002
Przyczyna: uderzenie pioruna w zbiornik 

o pojemności 10 tys. ton 

Katastrofy/awarie jako źródło skażenia substancjami 
ropopochodnymi

Rafineria Gdańska

20.000 m3 / 3 maja, 2003
Wybuch spowodował śmierć trzech osób oraz 

zanieczyszczenie środowiska wodnego 
substancjami ropopochodnymi 



• Rafineria Gdańska

• Rurociąg Pomorski

• rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produktów
naftowych na odcinku Port Północny - Rafineria

Województwo pomorskie - potencjalne źródła 
skażenia substancjami ropopochodnymi

naftowych na odcinku Port Północny - Rafineria
Gdańska

• rurociągi przesyłowe produktów naftowych na
odcinku Gdynia Oksywie - Dębogórze

Zadroga, Olańczuk-Neyman 2001



Ścieki wprowadzane do rzek i mórz

Zatapianie odpadów
radioaktywnych

Próby atomowe

Rurociąg z fabryki przerobu Plutonu 

Skażenia radioaktywne

Wypadki statków,
Katastrofy elektrowni

radioaktywnych
stałych i ciekłych

Bikini, 25.07.1946

„November” 22.05.1968

Rurociąg z fabryki przerobu Plutonu 
„La Hague”



Dawka w remach 
(całe ciało) 

Skutki natychmiastowe Skutki opóźnione 

Ponad 1000 Natychmiastowa śmierć, 
"upieczony mózg". 

- 

600-1000 Słabość, mdłości, wymioty i 
rozwolnienie, po czym pozorna 
poprawa. Po kilku dniach - 
gorączka, rozwolnienie, 
krwawienie z jelit, krwotok z 
krtani, tchawicy, oskrzeli lub 
płuc, wymioty krwią i krew 
w moczu. 

Śmierć w ciągu ok. 10 dni. 
Sekcje zwłok wykazują 
zniszczenia tkanek 
krwiotwórczych (w tym 
szpiku kostnego, węzłów 
chłonnych i śledziony), 
napęcznienie i degeneracja 
komórek nabłonka w 
jelitach, narządach 
rozrodczych i gruczołach 
wydzielania 

aktywność źródła 
promieniotwórczego - ilość 
rozpadów zachodzących na 
sekundę w określonej ilości 
danego materiału. Jednostkami 
aktywności są bekerel (1 Bq = 1 
rozpad/s) i kiur (1 Ci = 3,72.1010

Bq, jest to aktywność 1 g radu-
226)

dawka pochłonięta, 
odzwierciedlająca ilość energii 
pochłoniętej przez dany obiekt. 
Wyraża się ją w grejach (1 Gy = 

Prawdopodobne skutki napromieniowania

wydzielania 
wewnętrznego. 

250-600 Mdłości, wymioty i rozwolnienie, 
utrata włosów, osłabienie, złe 
samopoczucie, wymioty krwią, 
krew w kale lub moczu, 
krwawienie z nosa, krwawienie 
z dziąseł i genitalii, krwawienie 
podskórne, gorączka, zapalenie 
gardła i żołądka oraz anomalne 
miesiączkowanie. Wyraźne 
zniszczenie szpiku kostnego, 
węzłów chłonnych i śledziony 
powoduje zmniejszenie ilości 
ciałek krwi, szczególnie 
granulocytów i trombocytów. 

Zanik gruczołów 
wydzielania wewnętrznego 
wskutek promieniowania, 
włącznie z przysadkowym, 
tarczycowym 
i nadnerczowym. 
3 - 5 tygodni po 
napromieniowaniu, na 
skutek m.in. niedoboru 
leukocytów, do 50 % 
wzrasta śmiertelność. 
Przeżywający dostają 
bliznowców, zaburzeń 
wzroku, nienormalności 
krwi (dyscrasis), 
złośliwych nowotworów i 
zaburzeń psychiczno-
neurologicznych. 

Wyraża się ją w grejach (1 Gy = 
1 J/kg, taka ilość energii 
powoduje wzrost temperatury 1 
kg wody o 0,24 K) lub w radach 
(1 rad = 0,01 Gy)

dawka skuteczna - dawka 
pochłonięta przeliczona przez 
czynnik ważący Q odpowiadający 
wrażliwości różnych tkanek na 
różne promieniowanie - używa się 
innych jednostek: siwertów (1 
Sv = 1 Gy . Q) lub remów (od 
ang. "rad equivalent of man" -
"równoważnik rada dla 
człowieka", 1 rem = 1 rad . Q)



150-
250 

Mdłości i wymioty 1. dnia. 
Rozwolnienie i możliwe 
oparzenia skóry. Potem 
pozorna poprawa w ciągu 
2 tygodni. Poronienia, 
śmierć zarodka lub płodu. 

Objawy złego samopoczucia (j.w.). Osoby o 
złym zdrowiu przed napromieniowaniem lub te 
z poważnym uprzednim zapaleniem mogą nie 
przeżyć. 
Zdrowi dorośli powracają do stanu normalnego 
po ok. 3 miesiącach, ale mogą mieć trwale 
uszkodzone zdrowie, dostać raka lub 
niezłośliwych nowotworów i żyć krócej. Skutki 
genetyczne i uszkodzenia zarodka lub płodu. 

50-
150 

Ostra choroba 
popromienna i oparzenia, 
ale lżejsze niż przy 

Mniej ostre uszkodzenia tkanki. Zmniejszenie 
ilości limfocytów i neutrofilów tymczasowo 
pozostawia osobnika bardzo podatnym na 

Prawdopodobne skutki napromieniowania

ale lżejsze niż przy 
większej dawce. 
Poronienia, narodziny 
martwych płodów. 

pozostawia osobnika bardzo podatnym na 
zakażenie. Możliwe uszkodzenia genetyczne w 
potomstwie, łagodne lub złośliwe nowotwory, 
przedwczesne starzenie się, skrócone życie. 
Skutki genetyczne i uszkodzenia zarodka lub 
płodu. 

10-
50 

Większość osób doznaje 
niewielkich lub żadnych 
bezpośrednich skutków. 
Czułe osoby mogą dostać 
choroby popromiennej. 

Skutki przejściowe w limfocytach i 
neutrofilach. Przedwczesne starzenie się, 
skutki genetyczne i niewielkie ryzyko 
wystąpienia nowotworów. 

0-10 - Przedwczesne starzenie się, łagodne mutacje 
w potomstwie, niewielkie ryzyko wystąpienia 
nowotworów. Skutki genetyczne, uszkodzenia 
zarodka lub płodu. 



• Stront-90 (podobieństwo do Ca – kumulacja w kościach)

• Cez-137 (podobieństwo do K – łatwo dociera do tkanek

nerwowych i mięśni)

• Jod-131(akumulacja w tarczycy)

Produkty rozszczepienia

• Jod-131(akumulacja w tarczycy)

• Ruten-106

• Nuklidy plutonu (jako izotopy otrzymywane sztucznie

nie mogą być przyswajane w łańcuchu pokarmowym ale
rozpuszczalne związki Pu mogą stanowić zagrożenia dla
układu kostnego i wątroby)



Źródła odpadów promieniotwórczych
• naturalne (rudy radioaktywne)

• wydobycie i przetwórstwo paliwa jądrowego ( w tym fabryki przerobu paliwa jądrowego)

• próbne wybuchy jądrowe (~2000)

• katastrofy / awarie

Pierwiastki promieniotwórcze

Bikini Atol



• przeprowadzane są głównie w celu sprawdzania i udoskonalania
broni jądrowej

• Od wynalezienia bomby atomowej w 1945 miało miejsce około
2000 próbnych wybuchów jądrowych, głównie przeprowadzonych

Próbne wybuchy jądrowe

2000 próbnych wybuchów jądrowych, głównie przeprowadzonych
przez USA i ZSRR

• Od 1992 Rosja i USA utrzymują moratorium na zaprzestanie
próbnych wybuchów, w związku z czym ich liczba drastycznie spadła



Kraje, które przeprowadziły próbne wybuchy jądrowe
• USA: 1030 prób

• ZSRR: 715 prób

• Francja: 210 prób

• Wielka Brytania: 45 prób

Próbne wybuchy jądrowe

• Wielka Brytania: 45 prób

• Chiny: 45 prób

• Indie: 6 prób

• Pakistan: 6 prób

• Izrael/Republika Południowej Afryki: spekulacje o przeprowadzeniu
jednej próby

• Korea Północna: spekulacje o przeprowadzeniu jednej próby



� Wydobycie i wzbogacanie rudy
uranowej (powstaje „yellowcake”,
mieszanina tlenków uranu, U3O8)

� Konwersja tlenków uranu do UF6

(w postaci gazowej, schładzany i
zestalany)

� Wzbogacanie w pożądany izotop

Produkcja paliwa 
uranowego - etapy

UO2

235U (0.7%→→→→5%)

� Wzbogacanie w pożądany izotop
U235 w UF6 (od 0.5% do 5% U235 ) –
membrany porowate

� Produkcja paliwa uranowego - UF6

→ UO2; prasowanie UO2 lub
mieszaniny UO2 i PuO2 w pastylki,
spiekane w formach ceramicznych i
umieszczane w cylindrycznych
kształtkach ze stopu cyrkonowego
(stop Zircaloy)

U3O8

RUDA
U-235 (< 1%)
U-238 (99%)



• Cd, Cr, As, Hg, Pb, Cu, Ni, Zn,

• występują w sposób naturalny w minerałach skałotwórczych i rudach

• skażenie metalami oznacza występowanie anomalnie dużego stężenia metali w 
stosunku do poziomu ich tła

Metale ciężkie
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Źródła metali ciężkich

• Naturalne (rudy metali, wybuchy wulkanów, wietrzenie 
skał)

Rtęć 
metaliczna

1/3 As w atmosferze pochodzi ze źródeł naturalnych –
w tym głównie z wybuchów wulkanów Minerały zawierające As (2-5 ppm)

Arsenopiryt
FeAsS

Realgal
AsS

Orpiment
As2S3

Arsenolit
As2O3



� Antropogeniczne:

� rolnictwo
� zanieczyszczenia w nawozach mineralnych; Cd, Cr, Mo, Pb, U, V, Zn (np.. Cd i U w 

nawozach fosforowych)

� pestycydy: Cu, As, Hg, Pb, Mn, Zn (np. fungicydy, rtęciowe zaprawy do nasion, 
roztwory zawierające Pb i As, dawniej stosowane do oprysków ogrodowych)

Źródła metali ciężkich
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roztwory zawierające Pb i As, dawniej stosowane do oprysków ogrodowych)

� środki suszące: As w przypadku bawełny

� środki konserwujące żywność: As, Cu, Cr

� odpady z intensywnej hodowli trzody chlewnej i drobiu: Cu, As, Zn

� konserwacja drewna (np. zieleń paryska Cu(CH3COO)2 ⋅⋅⋅⋅Cu3(AsO2)2



� spalanie paliw kopalnych (Pb, Cd, Zn, As, Sb, Se, Ba, Mn i V),
spalanie benzyny zawierającej dodatki ołowiowe powoduje
powstawania PbBrCl

� przemysł metalurgiczny (skażenie metali produkowanymi oraz

Źródła metali ciężkich

� przemysł metalurgiczny (skażenie metali produkowanymi oraz
ich domieszkami), np.. skażenie arsenem podczas wytopu
miedzi, typowa emisja As wynosi 1,5 kg na tonę Cu

� elektronika (Cu, Zn, Au, Ag, Pb, Sn, Y, W, Cr, Se, Sm, Ir, In, Ga,
Ge, Re, Sn, Tb, Co, Mo, Hr, Sb, As, Gd) – podczas produkcji
półprzewodników i elementów elektronicznych oraz
składowania ich jako odpadów



� ogniwa (baterie, akumulatory) - Pb, Sb, Zn, Cd, Ni, Hg, Pm

� farby, pigmenty - Pb, Cr, As, Sb, Se, Mo, Cd, Ba, Zn, Co, I, Ti

� katalizatory – Pt, Sm, Sb, Ru, Co, Rh, Re, Pd, Os, Ni, Mo, I

� poligrafia – Se (kserokopiarki) Pb, Cd, Zn, Cr, Ba

Źródła metali ciężkich

� poligrafia – Se (kserokopiarki) Pb, Cd, Zn, Cr, Ba

� stopy dentystyczne – Ag, Sn, Hr, Cu, Zn

� leki  i preparaty medyczne – As, Bi, Sb, Se, Ba, Ta, Li, Pt

� dodatki do paliw i smarów – Se, Te, Pb, Mo, Li

� składowanie odpadów – (odcieki ze składowisk odpadów, 
szlamy ściekowe) Cd Cu, Pb, Sn, Zn



Źródła metali ciężkich



• 100 do 200 t rtęci rocznie (50% trafia do wód
powierzchniowych i 50% do atmosfery) (dane: Mascarenhas, 2004)

• Region dorzecza Amazonki: 80% produkcji Au w Brazylii, w

Wydobycie złota w Ameryce Południowej
(dorzecze Amazonki)

• Region dorzecza Amazonki: 80% produkcji Au w Brazylii, w
ciągu 20 lat emisja 2000 ton Hg

• 6-12 mln górników ( w tym 3-4,5 mln kobiet i 250 tys. dzieci) –
75% zdaje sobie sprawę ze szkodliwości Hg ale nie wie, że rtęć
jest lotna!!



Etapy produkcji
1. Ręczne wydobycie



Etapy produkcji
2. Separacja (płukanie)
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Etapy produkcji:
3. Tworzenie amalgamatu z rtęcią

4. Oddzielanie amalgamatu od matrycy mineralnej (piasek)
5. Oddzielanie rtęci poprzez prażenie

2018-10-09 10:05



Obieg rtęci w przyrodzie

2018-10-09 10:05



�Arsen (As)

� Arsen (As) – w połączeniach organicznych mniej toksyczny niż w
związkach nieorganicznych

� As w związkach nieorganicznych: As(III) bardziej toksyczny niż As(V)

Charakter chemiczny a toksyczność metali

Chrom (Cr)
� Cr(III) jest składnikiem niezbędnym (niedobór powoduje zaburzenia

metabolizmu oraz cukrzycę)
� Cr(VI) – toksyczny (odczyny alergiczne, zaburzenia oddychania,

obniżona odporność, uszkodzenie nerek i wątroby, nowotwory płuc)



gdzie:

• M – metale ciężkie

Bilans masowy metali ciężkich trafiających do 
gleby

• p – materiał macierzysty

• a – depozycja z atmosfery

• f – nawozy

• ag – źródła rolnicze

• ow – odpady organiczne

• ip – inne źródła nieorganiczne

• cr – wchłanianie przez roślinność

• l – ubytek wynikający z wymywania, odparowania, etc.



W Chemical Abstracts

skatalogowano 68 mln 
związków;

~70 000 w powszechnym 
użyciu

co roku do rejestru 
wprowadzanych ~50 tys. 

nowych substancji, z 

PODSUMUJMYPODSUMUJMY
Klasyfikacja zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia

wg źródła 
pochodzenia

naturalne antropogeniczne

Klasyfikacja 
chemiczna

organiczne nieorganiczne

nowych substancji, z 
których ~1000 

produkowanych na skalę 
przemysłową

1993: Amerykańskie 
Towarzystwo Chemiczne 

zarejestrowało 12 
milionowy związek 

chemiczny
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Klęski żywiołowe 
(pożary, erupcje 

wulkanów, 
powodzie, 

trzęsienia ziemi, 
huragany) 

Erozja 
(wodna i 

wiatrowa)

Substancje 
ropopochodne

Pestycydy 
organiczne

Dioksyny/ 
furany

rozpuszczalniki

NOx, SO2, CO, 
CO2

Metale 
ciężkie

Pierwiastki 
promienio-

twórcze



Trzy typy ekspozycji na zanieczyszczenia środowiska:

• Ekspozycja katastrofalna masowe wydzielenie do środowiska

określonej substancji

• Ekspozycja endemiczna narażenie dużej populacji ludzkiej w wyniku

niewłaściwego wykorzystania bądź użycia określonych chemikaliów

PODSUMUJMYPODSUMUJMY
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego

niewłaściwego wykorzystania bądź użycia określonych chemikaliów

• Ekspozycja zawodowa związana z wykonywaniem konkretnej pracy

zawodowej
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Dziękuję za uwagę


