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Jakość powietrza problemem obszarowy czy punktowy ?
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Szkoda życia dla smogu
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5 grudnia 1952 roku – nad ranem w Londynie
utworzył się wielki smog, który utrzymywał
się do 9 grudnia. Powstał z wyemitowanych do
atmosfery gazów, pochodzących głównie z
kominów mieszkań i fabryk oraz spalin
samochodowych. Smog doprowadził do
środowiskowej katastrofy oraz do śmierci 12
tys. Londyńczyków. Większość ofiar wielkiego
smogu zmarła na skutek niewydolności płuc
oraz hipoksji.

Doświadczenie wielkiego smogu
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Smog wczoraj i dziś



Pierwsza w świecie ustawa o ochronie powietrza
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USTAWY O CZYSTYM POWIETRZU Z 1956 ROKU

Zakazano – całkiem dosłownie – wypuszczania z komina dymu
odpowiadającego drugiemu odcieniowi na tzw. skali Ringelmanna lub
ciemniejszego.
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Ustawa „antysmogowa” z 2015 r.



Efekty „ustawy antysmogowej” i regulacji UE

Kotły małej mocy to urządzenia grzewcze o mocy nominalnej do 50 kW. Regulacje 

proponowane przez Sejmik Województwa Małopolskiego:

- W nowych budynkach montowane mogą być tylko kotły niskoemisyjne.

- Od 1 stycznia 2023roku wolno będzie palić tylko w kotłach V klasy grzewczej. 

- Od 2020 roku w UE będzie wolno sprzedawać tylko kotły niskoemisyjne .
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Typy węgla wg PN-82/G-97002



Pomysł IChPW na ekologiczny węgiel

11



Standardy emisyjne kotłów
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Górny i dolny sposób spalania
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Smoła węglowa i sadza – podstawowy problem
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Czym różnią się DP i który wybrać
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Dlaczego większość DP ma kolor zielony ?



Problemem jest korozja
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Temperatura ścianek wymienników ciepła
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Utlenianie sadzy i produktów smolistych



Wzrost sprawności kotła o ok. 6%
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PODSUMOWANIE

W celu poprawy jakości powietrza działać należy kompleksowo. Na

uwagę zasługuje stosowanie niskoemisyjnych palenisk, odpowiedniego

paliwa. Dobre rezultaty można osiągnąć stosując dodatki paliwowe,

jednak należy unikać zawierających sole miedzi (kolor zielony lub

niebieski) i chlorków.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
I ZAPRASZAM DO DYSKUSJI.


