
Загадување на воздухот 
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Приказ на испуштање на штетни гасови во атмосферата 



Приказ на главните загадувачи 

аа атмосферата 



Извор на загадување на 

воздухот 

 Најголеми загадувачи на воздухот се контаминентите 
што се испуштаат во атмосферата.  

 

 Атмосферските услови (ветерот и стабилноста на 
воздухот) играат огромна улога врз дисперзирањето 
на полутантите во атмосферата.  



Мешање на воздухот и полутантите 

 Брзината на ветерот силно влијае врз 

концентрацијата на полутанти во воздухот.  

 

 Така, доколку ветерот е поинтензивен, тогаш ќе 

дојде до мешање и дисперзија на полутантите со 

чистите компоненти од воздухот и нивната 

локална концентрација ќе се намали 



Загадувањето на воздухот доведува 

до т.н. Температурни инверзии 

 Температурни инверзии се феномени кога 
атмосферата е прилично стабилна, при што се 
спречува мешањето на компонентите од воздухот 
со полутантите 

 Кога има слаб ветер во вакви ситуации, тогаш 
спречен е процесот на дифузија и се очекува да 
има поголема концентрација на полутанти на 
просторите каде тие се емитираат.  

 Притоа се формира површинска температурна 
инверзија бидејќи тлото на земјата е поголем 
извор на топлинско зрачење отколку воздухот што 
е горе во атмосферата.  



Инверзија 



Температурен 

профил на ноќна 

инверзија 

 

 

Температурна 

дневна инверзија 



Загадувањето на воздухот и температурните инверзии  

влијаат врз сите екосистеми, врз климатските промени 

врз атмосферските феномени...и се главен фактор во 

НЕПОВРАТНОТО уништување на ЗЕМЈАТА. 



ЗАГАДУВАЊЕ НА 

ВОЗДУХОТ 
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Преглед: 
 Клима и загадување на воздух 

 Типови на загадување 

 Извори на загадување 

 Транспорт на загадувачи 

 Ефекти од загадувањето на 
воздухот 

 Контрола на загадување на 
воздухот 
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Загадување на воздухот 
 Во последните 20 

години, развиените 
земји се трудат да 
направат прогрес во 
квалитетот на 
воздухот. 

 ЗА ЖАЛ, квалитетот 
на воздухиот во тие 
земјие е СЕ ПОЛОШ 
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Примарни и секундарни полутанти 

на воздухот,  

природни и човечки загадувачи 

• Загадувачите на воздухот се во форма 

на 

гасови или на дисперзирани честички  

• Примарни загадувачи: се емитираат 

ДИРЕКТНО во воздухот  

• Секундарни загадувачи: се добиваат 

како резултат на реакција помеѓу 

примарните загадувачи и компонентите 

од атмосферата  
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 Сулфур диоксид- кисели дождови, штети по 

здравјето, намалена видливост 

 Азотни оксиди- кисели дождови, еутрофикација, 

оштетување на озонска обвивка 

 Јаглерод моноксид- проблеми со дишењето 

 Олово и жива- проблеми на нервен систем 

 фреони – уништувачи на озон 

 преципитати- проблеми со бели дробови 

предизвикувачи на канцерогени заболувања 

 Испарливи органски соединенија– (изопрени,  

   терпени, метан, & бензен,   

   хлороформ и сл) канцерогени, 

предизвикуваат проблеми на озонски слој 

Главни загадувачи на воздухот      

      Проблеми  



ОРГАНСКИ ЗАГАДУВАЧИ НА ВОЗДУХОТ 
 

Acrylonitrile 

Benzene 

Butadiene 

Carbon disulfide 

Carbon monoxide 

1,2-Dichloroethane 

Dichloromethane 

Formaldehyde 

Полиациклични ароматични јаглеводороди (PAHs) 

Полихлоринирани бифеноли (PCBs) 

Polychlorinated dibenzodioxins and Dibenzofurans(PCDDs/PCDFs) 

Стирени  

тетрахлороетилен 

Toluene 

Trichlorethylene 

vinylchloride 



НЕОРГАНСКИ ЗАГАДУВАЧИ НА 

ВОЗДУХОТ 
 

As 

Азбест 

Cd 

Cr 

F 

H2S 

Pb 

Mn 

Hg 

Ni 

Pt 

V 



Најчести загадувачи на воздухот 
 

NO2 

Озон и други фотохемиски оксиденси 

Цврсти честички 

SO2 



Примарни загадувачи на воздухот 



Извори на примарни загадувачи на воздухот 



Секундарни загадувачи на 

воздухот 

 Атмосферска сулфурна киселина 

 Заагдувањето на воздухот во урбаните средини се 
нарекува СМОГ.  

 ФОТОХЕМИСКИ СМОГ, е опасна смеша од гасови и 
цврсти честички, а се продуцира кога под дејство на 
сончевата светлина се предизвикува фотохемиска 
реакција во атмосферата 

 Главна компонента на фотохемискиот смог е 
ОЗОНОТ.  

   



Извори на надворешно 

загадување на воздухот 

 Согорување на 

јаглеводороди од горива на 

автомобили, авиони... 

 Согорување на фосилни 

горива (јаглен)  

 инсектициди 

 хербициди 

 Радиоактивно загадаувње 

 Прашина од вештачки 

ѓубрива 

 Отпад од сточни фарми 

http://www.dec.state.ny.us/website/dar/baqs/micro/pictures/phosphte.jpg


Што е смог? 

Смог е смеша од 

 Цврсти честички 

(олово најлесто) 

 Азотни оксиди 

 калиум 

 СО-јаглерод моноксид 

 Други токсични 

хемикалии 

 

 

 



Фотохемиски 

смог 

SMOG= SMoke+FOG 

                ЧАД+  МАГЛА 



Најмногу погодени од Смог се големите МЕГАГРАДОВИ 

LA 



Пекинг е загаден 24/7 со смог, 365 дена годишно!!! 



Последици од урбанизацијата врз 

квалитетот на воздухот 

 Урбанизација         голема концентрација на луѓе, 

индустрија, автомобили...  

 Издувни гасови што го загадуваат воздухот: CO, 

CO2, HC (јаглеводороди), и азот диоксид (NO2). 

  NO2 е ПРЕКУРСОР на фотохемискиот смог. 

 Во присуство на сончева светлина, се случува 

фотохемиска реакција што предизвикува појава 

на СМОГ. (Фотохемиски реакции се хемиски 

реакции во кои се вклучени фотони од 

светлината). 

 Проблемите може да бидат драматични. 

 



Хемиски реакции при формирање на 

фотохемиски смог 

Неколку важни реакции при формирање на фотохемиски смог: 

 
 

  (1) NO2 + h (photon)  NO + O (h  означува фотон) 

брз (2) O + O2 + M  O3 + M (M е неутрална молекула) 

  (3) O3 + NO  NO2 + O2 

               (4) O + HC (јаглевод) S.P. (стабилен продукт) + F.R. (free radical) 

спор (5) O3 + HC  S.P. + F.R. 

                (6) F.R. + HC  S.P. + F.R. 

 ( 

                (7) F.R. + NO  F.R. + NO2 

брз   (8) F.R. + NO2  Стабилен продукт (PAN- Peroxyacetyl Nitrate ) 

                 (9) F.R. + F.R.  Стабилен продукт 



Дневна варијација на хемикалиите што учествуваат 

во создавањето на смогот 



Испарливи 

Органски 

јаглеводороди 
Азотни 

оксиди 

Формирање на опасни и 

Реактанти и продукти при формирање на смог 



Фотохемиски смог и 

временските услови 

 Иако смогот се формира врз база на фотохемиски 
реакции, сериозноста на загадување на атмосферата 
со смог е диктирано од временските услови!!!  

 Загадувањето со смог зависи од брзината на ветерот, 
од присуството на други контаминанти во 
атмосферата, од температурата на воздухот.... 

 



Висок притисок над површината 

 од земјата означува сончево  

време и слаб ветер 

Низок притисок над површината 

 од земјата означува дождливо 

време и посилен ветер 

Од движењето на ветерот и од температурата во голема мерка 

зависи движењето на компонентите од смогот!!! 



Контрола на загадувањето од смог 

 Контрола на емисија на издувни гасови. 

  Употреба на конвертори за азотни оксиди 

 

 Употреба на катализатори на возилата 

 ... 



Извори на внатрешно 

загадување на воздух 

 Бактерии 

 вируси 

 растенија 

 прашина 

 какалаки 

 Полен 

 .... 

http://www.dec.state.ny.us/website/dar/baqs/micro/pictures/stermildw.jpg
http://www.dec.state.ny.us/website/dar/baqs/micro/pictures/ropollen.jpg


Внатрешно загадување 

 Најчесто ЧАДОТ од 

непотполно 

согорени дрва за 

огрев е причинител 

за загадување на 

внатрешните 

простории. 

 Чадот е тивок 

убиец-содржи СО 

(јаглерод 

моноксид) што е 

крвен отров!!! 
35 
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Извори на внатрешно 

загадување на воздух 

 

 

 

 
Внатрешните полутанти 

доаѓаат од: 

•  подземна дифузија, 

•  согорување, и 

•  хемиски емисии. 

 

Најголем дел од внатрешното 

аерозагадување се елиминира 

со ВЕНТИЛАЦИЈА. 

 

Радон гасот (се добива од 

распад на Ураниум) е најопасен 

полутант кога е во големи 

концентрации-се акумулира во 

подрумите!. 

 



Ефекти од загадувањето на 

воздухот врз околината 

 Кисели дождови 

 Осиромашување на 

озонскиот слој 

 Глобално 

затоплување 

 Респираторни 

проблеми, проблеми 

со здравје, ризик од 

појава на канцерогени 

заболувања 

 



Кисели дождови 

 Содржат високи 

концентрации на сулфурна и 

азотна киселина (а тоа е 

поради големи концентрации 

на SO2 и NO2 во воздухот)  

 Ја загадуваат водата за 

пиење и вегетацијата 

 Го загрозуваат животот во 

водените системи 

 Ги нагризуваат градбите 

 Го менуваат хемискиот 

состав на почвите 



Формирање на  

Кисели дождови 

кисели дождови 



• Осиромашување на озонскиот 

слој во атмосферата 

• Заштитни мерки-Montreal 

Protocol   - 1987 

Интеракција помеѓу 

климатските процеси и 

загадувањето на воздухот 
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Осиромашување на 

озонскиот слој во 

стратосферата 

4

1 

Озонот во стратосферата се уништува под дејство  

на атоми од хлор во птисуство на UV зрачење 

Реакција Продукти  



Производство на хлорофлуоројаглеводороди 

(т.н. Фреони) е значително намалено од 1988 

година (CFCs) 

Montreal Protocol во 1987 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Future_ozone_layer_concentrations.jpg 

Проекции на NASA за стратосферската 

конц. на озон доколку фреоните не се 

забраната!!! 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Future_ozone_layer_concentrations.jpg
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Штетни ефекти од 

загадувањето на воздухот  

 Здравјето на 
човекот 

 Здравјето на 
растенијата 

 Намалена 
видливост 

 Депозиција на 
киселини 
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Штети по екосистемите предизвикани од 

Кисели дождови предизвикани од  

зголеменеа концентрација на SO2 
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Ефекти на кисели дождови: 

Растенијата 

директно се 

уништуваат) 

Почвите 

директно се 

загрозени) 

Индиректно 

уништување на 

растенијата-некои 

габи и инсекти ги 

напаѓаат слабите 

растенија поради 

слаба исхрана) 

Штети од киселите дождови по растенијата 

во North Carolina 
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Добри вести во поглед на 

загадувањето во САД 

49 

• Приказ на 6 

главни 

полутанти во 

САД во 1970 

споредени со 

2002. 
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Преглед на штети од 

загадувањето на воздухот 
 Хазардни загадувачи: Hg, диоксини, etc 

 Некои други загадувачи 
 Биоаеросоли, флуориди 

 

  Кои се ефектите на загадувачите по 
општествените добра? 



 ОЗОН- O3 
 Cause: ______________________ 

 Source: ______________________ 

 “Добар O3” vs. “Лош O3” 

 Главна компонента на фотохемискиот смог 

 Добриот Озон не штити од штетното УВ зрачење 

 Лошиот ОЗОН е главна штетна компонента 
присутна во смогот! ОЗОНОТ Е СИЛНО 
ОКСИДАЦИСКО СРЕДСТВО, МНОООГУ 
АГРЕСИВЕН ГАС, има мирис на лук, може да се 
осети при електрични празнења (громови). 

Los Angeles, Wikipeida, http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_(CA) 



Озон 

 Кога е присутен во смогот 
озонот предизвикува штети 
и тоа 

 

 Распаѓање (оксидација) на 
синтетички материјали-
текстил. Гуми, бои, 
метали... 

Gates Corporation 

http://www.gates.com/brochure.cfm?brochure=2833&location_id=3369 

US EPA in How Stuff Works Website,  

http://science.howstuffworks.com/ozone-pollution.htm 



ОЗОНот предизвикува и 

 Штети на листовите 
 Го оштетува хлорофилот: “флеки” 

 Предизвикува обебојување на 
листовите 

 Ги намалува приносите  

 Ги оштетува шумите 
Tobacco leaf which has sustained ozone damage  

http://www.lambtonwildlife.com/nature_notes_98/tobac.fld/tobacp.htm 

Ozone damage on white pine (Photograph courtesy of A. Heagle)  
NC State, http://www.ces.ncsu.edu/depts/pp/notes/Ornamental/odin19/od19.htm 

Ponderosa Pine (left: undamaged;  

right: damaged) 

Image from Miller et al (1996)  

USFS PSW-GTR-155 
http://www.cbesurvey.org/aplv/panek/research.htm 

http://www.lambtonwildlife.com/nature_notes_98/tobac.fld/tobac.htm
http://www.cbesurvey.org/aplv/panek/images/damage1.jpg


Азотни оксиди NOx 

 Прекурсори на киселите 
дождови  

 Прекурсори на ОЗОН 

 Предизвикувачи на штети 

   на растенијата 
 Некроза при 2-10 ppm 

 Ретардација при 

растот при 0.5 ppm 

 Штети врз екосистемите 
 Еутрофикација 

 

Brown haze over Fort Collins, Photo by M. Osecky 
http://ccc.atmos.colostate.edu/~hail/cool/polution/pages/ftc_12-19-2003.htm 



Азотни оксиди: SOx 
 

 Штети кај растенијата 
 

 

 Некроза (уништување на ткивата) 

 

 Плазмолиза  

 Хлориза (жолтеење на листовите) 

 

 Штети кај животните 
 Слично како и кај човекот 

 

 Штети врз кожата 

Lettuce with discoloration due to chlorosis 

UC IPM, photo by Jack Kelly Clark 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/L/D-CC-LIYV-FS.006.html 

http://www.dias.kvl.dk/Plantvirology/esymptoms/symp-color.html 



Азотни оксиди : NOx и 

сулфурни оксиди SOx 

 Прекурсори на кисели 
дождови 

 При нормални дождови: pH 
~ 5 до 5.6  
 Кисели дождови : pH ~ 3 до 4.5 

 Формираат HNO3 и H2SO4  

 Формираат киселини во 
атмосферата 

 Предизвикуваат корозија и 
распаѓање на структури од 
метали и бетон  

Original limestone 

sculpture in 

Krakow, Poland, 

severely damaged 

after years of 

exposure to acid 

rain 

Replicate made to 

replace original 

Photo: Sebastian Wypych; 
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/Nr_6_Feb__2__6_acid_rain/C__Formation_of_acids_5i8.html 



ШТЕТИ од Азотни оксиди : 

NOx и сулфурни оксиди SOx 
 Ја намалуваат рН вредноста на 

водитепочвите 
 Предизвикуваат ацидификација 

 Ацидификација на телото 
 Предизивкуваат алуминиум да се 

 раствори 

 Ја уништуваат популацијата во 
езерата 

 Ги уништуваат рибите, влијаат врз 
биодиверзитетот 

 Little Echo Pond, Franklin, NY            
pH = 4.2 

 Штети за дрвјата 
 Ги раствараат нутриентите од 

почвата 

US EPA, http://www.epa.gov/acidrain/effects/surface_water.html 

Effects of acid rain on forest in Jizera Mountains of Czech Republic;  

http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Acid_rain_woods1.JPG


ШТЕТИ ОД Азотни оксиди : 

NOx и сулфурни оксиди SOx 

 200+ во САД се без 
риби!!! 

 Little Echo Pond-
Езеро во Franklin, NY            
pH = 4.2 КИСЕЛО 
ЕЗЕРО!!! 

 Илјадници езера во 
Canada (Ontario, 
Quebec, New 
Brunswick) се сега 
БЕЗ РИБИ!!! 

http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/194acidraineffects.html 



Дисперзирани честички во воздух 

 Се многу мали цврсти честички што 

 се дисперзирани во воздухот  

 Потекнуваат од нецелосно согорување, од 
работа со градежни материјали... 

 Главни извори: индустрија, горење на јаглен и 
фосилни горива, возилата 

 



Штети од дисперзирани честички во 

воздух 

 Ја намалуваат видливоста 
 Главно потекнуваат од согорување 

на јаглен и од шумски пожари 

 Влијаат врз климата 
 Функционираат како нуклеуси за 

кондензација 

 Имаат влијание врз формирање на 
маглата 

Great Smokey Mountains National Park, 
US EPA, http://www.epa.gov/visibility/ 



Штети од дисперзирани 

честички во воздух 

 Дисперзираните честички 
се деривати на SO2 и NOx 
(сулфати и нитрати) 

 Предизвикуваат штети по 
екосистемите 
 Закиселување на водите 

 Намалување на хранливите 
материи во почвите 

 Штети врз растенијата 

 Естетски штети врз 
објектите 
 Ги поцрнуваат камените и 

бетонските градби 

New York City building façade after century of dirt (PM) accumulation 

 http://www.nycjpg.com/2003/pages/0802.html 

http://www.nycjpg.com/2003/pictures/big/0802big.jpg


Јаглероден моноксид СО 

 Настанува при… 

 Нецелосно согорување 

 Извори: индустрија, термоцентрали, возила, 
загревање во домовите  

 КРВЕН ОТРОВ!!! ЕПТЕН ОПАСЕН!!! 

 

 CO придонесува за формирање на озонот во долните 
слоеви на атмосферата  фотохемиски смог 

 Инертен кон материјалите и растенијата 



Олово (Pb) 

 Штети врз животните (врз нервниот 
систем) 
 Кај животните предизвикува слични 

штети како и кај човекот 
 

 А кај растенијата? 

 

 

 

 Спора вегетација 
 Штети врз посевите 

 

 

http://www.eaglevalleyraptorcenter.org/rehabilitation.asp 

http://www.unbc.ca/nlui/wildlife_diseases_bc/lead_poisoning.htm  

http://www.eaglevalleyraptorcenter.org/images/rehab/Lead-Posioning-Eagle.jpg


Други тешки метали 

 Извори: 
индустрија за 
тешки метали, 
топилници 

 Бакар, цинк, никел 

 И штетат на 
вегетацијата 

 И на житариците 

Rock left barren by Nickel smelter emissions in the Sudbury area;  

Natural Resrouces Canada 

http://ess.nrcan.gc.ca/2002_2006/sdki/mine/geospatial_e.php 

Area of forest where vegetation cover has colonized as a result  

of reduced emissions; Natural Resrouces Canada 

http://ess.nrcan.gc.ca/2002_2006/sdki/mine/geospatial_e.php 



ЖИВА 
 Елементарната Hg испарува, 

може да се инхалира и се 
задржува во белите дробови 

 Извор: испарлива жива од 
рудници, од инциденти во 
фабрики што ја користат како 
суровина 

 Тежок метал, се депонира во 
реките 

 Биолошки се претвора во 
метилжива 

 Се акумулира во масните ткива 

 

 Рибите и школките ја 
акумулираат 

 Иреверзибилни штети врз 
нервниот систем! 

http://www.friendsforourriverfront.org/2005/02/

information-for-press-and-media.html 



ДИОКСИНИ 
 Се најчесто во форма на 

 Хлоринирани дибензо р-диоксини 

(CDDs) 

 Хлоринирани дибензофурани (CDFs) 

 Полихлорирани бифенили (PCBs)  

 Извори на диоксини: со 

согорување на хлорирани 

соединенија во присуство на 

јаглеводороди 

 Ги има во индустриски отпади 

 Некои се инсектициди и 

пестициди 

 

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin  

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran  

3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl  



ДИОКСИНИ 

 Течко се разложуваат 

 Се акумулираат во 

масните ткива 

 95% од диоксините 

човекот ги зема преку 

продуктите од 

животинско потекло 

 Екстремно токсични!!! 

 

http://www.southfloridasportfishing.com/species2.cfm?c=v&n=91&ct=5&l=S 



ФЛУОРИДИ 

 Извор е метална индустрија 

 Предизвикува штети на растенијата 
 HF влегува преку листовите 

 Предизвикува некроза 

 Проблеми со забите кај луѓето!!! 

Fluorine damage in Dracina leaf; http://www.plantpath.wisc.edu/PDDCEducation/MasterGardener/General/Slide57.htm 



БИОАЕРОСОЛИ 

 Главен извор е 
земјоделието 
(сточарството) 

 Влијаат врз животните, и 
житариците 



Ефекти на аеросолите 
 Влијаат врз 

еутрофикацијата врз 
развојот на алги во 
морињата-значи влијаат врз 
морскиот свет и врз 
туризмот 

Woods Hole Oceanological Institution 

http://www.whoi.edu/redtide/page.do?pid=9257 

ТУРИЗАМ
 

Image courtesy of P. Schmidt, Charlotte (FL) Sun 



ГАСОВИ СО ЛОШ МИРИС 

 Најчесто такви гасови се 
сулфурводород H2S, 
меркаптани), феноли, 
NH3, алдехиди, масни 
киселини 

Photo by Kurt Hegre, the Fresno Bee, 2000 



Сите овие материи влијаат врз 

рамнотежата во екосистемите!!! 

 Влијание врз 
синџирот на исхрана 

 Предизвикуваат 
пореметување во 
екосистемите 

 Изумирање 

 ... 

USGS South Florida Information Access 

http://sofia.usgs.gov/publications/fs/166-96/fig1.html 



Економски штети 

 Огромни штети од загадувањето на 

воздухот 

 -по човекот 

 По животните 

 По растенијата 

 По се што егзистира на планетата 

 Ако не се справиме со загадувањето 

на воздухот-САМИТЕ ЌЕ ЈА 

УНИШТИМЕ ЗЕМЈАТА!!! 



Како да се контролира 

загадувањето на воздухот? 

 Отстранување   - приемна на филтри за 

воздух 

 Редукција на NOx- со примена на 

каталитичко конвертори 

 Контрола на јаглеводороди- 

последователни согорувачи во 

автомобили и во индустриски печки 

 ...но, трката по пари и профит ќе ја 

уништи Земјата и животот на неа 76 


