Podsumowanie
badania

„Analiza opadu pyłu
dla przykładowego
indywidualnego
źródła ciepła”

Niska emisja zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców
Niska emisja to jeden z głównych problemów środowiskowych w Katowicach
i duża uciążliwość dla mieszkańców miasta. Zanieczyszczenie powietrza przez
szkodliwe substancje powodowane jest głównie przez użytkowanie starych kotłowni
węglowych i domowych pieców, tzw. kopciuchów, oraz spalanie
w nich odpadów i złej jakości węgla.
Trujące substancje emitowane są głównie z kominów

Każdego roku w sezonie grzewczym (wrzesień – kwiecień)

o wysokości nieprzekraczającej 40 metrów, co przekłada

jakość powietrza w województwie śląskim przekracza

się na niewielki obszar osiadania zanieczyszczeń.

dopuszczalne normy dla pyłów PM 10 i PM 2,5 oraz

W konsekwencji najwyższe stężenie zanieczyszczeń

benzoalfapirenu. Przy szczególnie niekorzystnych

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku

warunkach pogodowych (niskie temperatury, brak wiatru)

ogrzewanego kopciuchem.

wysokie stężenia zanieczyszczeń mogą powodować
groźny smog.

Największy wpływ na stan zdrowia mają pyły
zawieszone PM 10 i PM 2,5. To zanieczyszczenia

W 2018 r. w obszarach zabudowanych dopuszczalna

składające się z mieszaniny drobnych cząstek – stałych

dobowa norma pyłu PM 10 była przekraczana przez

i ciekłych. Pył zawieszony może zawierać substancje

77 dni, w 2019 – przez 57 dni (cały sezon grzewczy trwa

toksyczne, m.in. silnie rakotwórczy benzoalfapiren,

około 222 dni).

a także metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Niska emisja oznacza przenikanie do Twojego organizmu pyłów
i szkodliwych substancji, które powodują choroby oraz stanowią
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.
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Badanie: analiza opadu pyłu
We wrześniu 2020 roku przeprowadzono modelowe badania, których przedmiotem była analiza opadu pyłu emitowanego
przez zlokalizowane na Śląsku indywidualne źródło produkującego ciepło podczas spalania niskiej jakości węgla. W badaniu
posłużono się matematycznym modelem dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze, dzięki któremu można przewidzieć opad
pyłu w oparciu o poniższe zmienne: pokrycie terenu, warunki meteorologiczne, parametry emitora i wielkość emisji.
Zastosowanie modelowania dyspersji zanieczyszczeń jest użyteczne w badaniach nad jakością powietrza.
W przeciwieństwie do danych empirycznych uzyskane wyniki odnosi się do warunków meteorologicznych,
które są reprezentatywne dla danego obszaru. Wykonane modelowanie pozwala ustalić wielkość i zasięg opadu pyłu.
Do analizy przyjęto wysokość komina na wysokości 5 metrów, modelowy kocioł oraz paliwo o poniższych parametrach
technicznych:

INDYWIDUALNE ŹRÓDŁO PRODUKCJI CIEPŁA
Moc nominalna

24

kW

Sprawność cieplna

80-83 (~81,5)

%

Orientacyjna wysokość komina

5

m

Orientacyjny przekrój otworu komina

450

cm 3

Orientacyjna średnica komina

0,12

m

8760

h/rok

20 000

kJ/kg

Czas pracy kotła

PALIWO
Wartość opałowa

Na podstawie powyższych danych obliczono ilość paliwa spalanego w kotle w ciągu godziny: B=5,3 kg/h.
Przy obliczeniach emisji pyłu posłużono się wskaźnikami emisyjnymi opublikowanymi przez Instytut Chemicznej
przeróbki Węgla („Sprawozdanie z wykonania pracy pt.: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza emitowanych
z indywidualnych źródeł ciepła”, Zabrze, 2017).
Wskaźniki i wielkość emisji:

WSKAŹNIKI EMISJI
Pył całkowity

760

g/GJ

PM 10

676

g/GJ

524

g/GJ

PM 2,5

WIELKOŚĆ EMISJI
Pył całkowity

80,5693

g/h

0,0224

g/s

PM 10

71,6643

g/h

0,0199

g/s

PM 2,5

55,5504

g/h

0,0154

g/s

Nowoczesny model ADMS
Do obliczeń i wyznaczenia zasięgu opadu i dyspersji pyłów został wykorzystany
model matematyczny ADMS 5. Jego zastosowanie pozwala na dokładniejszą
i bardziej rzeczywistą prezentację dyspersji zanieczyszczeń.
Polska praktyka modelowania transportu zanieczyszczeń

Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie ADMS

w powietrzu oparta jest głównie na modelu smugowym

– modelu smugowego nowej generacji z modułem

starej generacji, w którym stężenia zanieczyszczeń

Gaussa, uwzględniającego większe spektrum danych w

wyznaczane są z równania Gaussa dla smugi (tzw.

porównaniu do aplikacji stosujących wyłącznie wskazany

formuły Pasquilla). Model ten posiada pewne ograniczenia

powyżej model.

– bazuje na założeniach upraszczających, tj. stacjonarne
i jednorodne warunki meteorologiczne, teren płaski,
jednorodne warunki terenowe, ciągła i niezmienna emisja
zanieczyszczenia. Powodują one to, iż modelowanie
obarczone jest znacznym błędem.

Model ADMS uwzględnia m.in.: suchą oraz mokrą
depozycję, ukształtowanie terenu, zmienną szorstkość
terenu, wpływ zabudowań oraz linii brzegowej, fluktuacje,
odory, a także promieniowanie radioaktywne. ADMS
współpracuje z preprocesorem meteorologicznym, który
umożliwia elastyczność w doborze meteorologicznych
danych wejściowych.

Oprogramowanie zostało dostarczone przez Cambridge
Environmental Research Consultants Ltd.

Wyniki badań
W wyniku przeprowadzonego modelowania otrzymano mapę opadu pyłu
z domu mieszkalnego w okresie zimowym (styczeń – marzec).
Badanie pokazało, że największy opad pyłu odnotowano w odległości od 20 do 40 m od źródła ciepła,
w kierunku zgodnym z wiejącym wiatrem.

Mapa rozkładu
izolinii opadu pyłu
dla okresu zimowego
styczeń – marzec

Mapa rozkładu
izolinii opadu
pyłu dla okresu
obejmującego
12 miesięcy

Badania potwierdzają:
paląc w kopciuchu, trujesz osoby w najbliższym otoczeniu!
Palący w kotłach i piecach starszej generacji wykorzystujące słabej jakości
paliwo w największym stopniu trują osoby w swoim najbliższym otoczeniu.

Wymień stary piec!
Zadbaj o własne zdrowie i czyste powietrze w Katowicach.

Dla przykładu:
20-40 metrów to dwa lub trzy najbliższe domy jednorodzinne lub budynki mieszkalne
w Twoim sąsiedztwie.
20-40 metrów to obszar, w którym poruszają się domownicy, by wyjść do szkoły, na
zakupy czy na spacer z psem.

Co może zrobić mieszkaniec Katowic?

Zacznij działać!
Czy wiesz, że ponad połowa zanieczyszczeń
powietrza pochodzi z gospodarstw domowych?
Paląc w kopciuchu, szkodzisz głównie sobie i Twoim najbliższym.

Już dzisiaj możesz
to zmienić!
Skorzystaj ze wsparcia finansowego ze środków
UM Katowice oraz w ramach programu „Czyste Powietrze” .

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z Miejskim Centrum Energii w Katowicach.
tel: 32 259 32 85
e-mail: mce@katowice.eu
adres: Katowice, ul. Młyńska 2

nietruj.katowice.eu

Nie czekaj!
Wymień stary piec lub kocioł węglowy!
Zadbaj o własne zdrowie i czyste powietrze.

