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УВОД

Чист ваздух је основ за здравље и живот људи, али и читавог екосистема. Ваздух је

смеша гасова која чини атмосферу, а састоји се приближно од 4 /5 азота, 1/5 кисеоника и

врло малих количина племенитих гасова, угљен диоксида, водоника, озона, водене паре и

разних нечистоћа. 

Загађени  ваздух  утиче  на  различите  начине  на  здравље  људи  и  читав  екосистем.

Ваздух  је  темељ  живота  и  опстанка  људи  и  читавог  екосистема.  Током  одвијања

технолошких  процеса  у  фабрикама,  штетне  материје  загађују  радну  средину  а  због

застареле  технологије  пречишћавања  и  неодржавања  постојећих  система  ослобођене

материје врло лако доспевају у животну средину.

Загађивачи ваздуха су различити и они стижу у атмосферу као продукти хемијских

реакција  и  сагоревања,  пре  свега  фосилних  горива, из  индустријских  и  комуналних

постројења,  електрана,  моторних  возила,  индивидуалних  ложишта,  са  технолошки

третираних пољопривредних површина и др.

Загађеност ваздуха се посматра са три аспекта:  заштите здравља људи,  заштите еко

система и заштите материјалних добара. Ови аспект служе и за постављање норматива,

који показују колико и које су штетне материје дозвољене у ваздуху.

Најновији извештаји глобалног терета болести показује, да је загађење ваздуха један од

десет главних глобалних фактора ризика по здравље. Организација за економску сарадњу

и развој предвиђа да ће 2050. године на глобалном нивоу, загађење спољашњег ваздуха

бити највећи узрок смрти повезаних са еколошким условима.

Основни  циљ  овог  рада  јесте  сагледавање  различитих  узрока,  односно  фактора,

загађења ваздуха, које су последице тих загађења, и на који начин је могуће решити овај

глобални проблем.

Рад  је  заснован  на  анализи  како  домаће,  тако  и  стране,  стручне  литературе,  као  и

савремених  извора,  а  за  ближе  појашњење  предметне  области,  коришћен  је  сликовит

приступ.
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