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Marzena TROJANOWSKA, Ryszard ŚWIETLIK 

OCENA NARAŻENIA MIESZKAŃCÓW MIAST  

NA METALE CIĘŻKIE OBECNE W PYŁACH ULICZNYCH  

 

W pracy dokonano oceny narażenia mieszkańców miast na metale, obecne w pyłach ulicznych. Uwagę skoncentrowano na 

ocenie całożyciowego narażenia osoby dorosłej i dziecka na: ołów, miedź oraz cynk. Analizowano narażenie drogą pokarmową, 

inhalacyjną i dermalną. Zastosowano metodę oceny ryzyka zdrowotnego, zalecaną przez Amerykańską Agencję Ochrony Środo-

wiska (US EPA).  

Wyznaczone wartości całkowitego indeksu zagrożenia, dla przyjętego scenariusza narażenia mieszkańca, wskazują, że naj-

większe zagrożenie zdrowotne jest wynikiem wprowadzania zanieczyszczeń drogą pokarmową. W mniejszym stopniu o zagroże-

niu decyduje wnikanie metali przez skórę, w najmniejszym zaś wnikanie drogą inhalacyjną. 

Spośród badanych populacji bardziej zagrożone są dzieci, dla których wyznaczone indeksy zagrożenia HI przyjmują warto-

ści kilkakrotnie większe, niż dla osób dorosłych. 

 

WSTĘP 

Występowanie i obieg metali ciężkich w środowisku jest zjawi-
skiem naturalnym, wynikającym z procesów: glebotwórczych, wie-
trzenia skał i minerałów oraz erupcji wulkanów [1]. Intensywny rozwój 
przemysłu, sektora transportu drogowego i urbanizacja przyczyniają 
się do ciągłego wzrostu stężenia tych metali w środowisku, w tym 
również w miejskich pyłach ulicznych [2-4]. Nadmierna obecność me-
tali ciężkich oddziałuje negatywnie na wszystkie elementy środowi-
ska oraz stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia, a niekiedy nawet 
życia ludzi [5].  

Skład pyłu ulicznego jest wypadkową składu: gleby, emisji prze-
mysłowych, depozycji składników spalin samochodowych, startej na-
wierzchni dróg, startych materiałów opon samochodowych, klocków 
hamulcowych oraz farb, którymi malowane są ulice i infrastruktura 
drogowa [6-8]. Według Budai i Clement (2011) emisja powodowana 
zużyciem elementów pojazdów i nawierzchni drogowej jest odpowie-
dzialna za 57% całkowitej emisji Cu oraz 65% całkowitej emisji Zn, 
pochodzącej z transportu samochodowego [9]. Pył uliczny, zawiera-
jący metale ciężkie, kwalifikowany jest jako odpad i stanowi poten-
cjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców miast. Pod wpływem ru-
chu pojazdów lub podmuchu wiatru pył jest unoszony i stanowi 
wtórne źródło zanieczyszczenia powietrza [3]. Gromadzony na po-
wierzchni ulic trafia w ramach prac porządkowych na składowiska od-
padów. Ilość składowanych pyłów ulicznych zwiększa się z każdym 
rokiem, co w dużej mierze związane jest ze wzrostem natężenia ru-
chu pojazdów oraz stopniowym powiększaniem obszaru miast [10].  

Ze względu na obecność wysokich stężeń metali ciężkich pyły 
uznawane są za toksyczne. Badania epidemiologiczne i toksykolo-
giczne udowodniły, że długoletnie narażenie na: ołów, miedź i cynk 
stwarza realne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Toksyczne oddzia-
ływanie ołowiu polega na zaburzeniu czynności nerek, wątroby, 
układu sercowo-naczyniowego oraz zmianach nowotworowych [5]. 
Ołów wpływa na funkcje ośrodkowego i obwodowego układu nerwo-
wego. Może prowadzić do zaburzeń pamięci, koncentracji, stanów 
otępienia oraz zaburzeń psychicznych. U dzieci wpływa na obniżenie 
wartości ilorazu inteligencji IQ. Zgodnie z klasyfikacją Międzynarodo-
wej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) ołów i nieorganiczne związki 
ołowiu zostały zaliczone do grupy 2B i 2A, odpowiednio, a organiczne 

związki ołowiu do grupy 3 [11]. Na priorytetowej liście substancji nie-
bezpiecznych Amerykańskiej Agencji ds. Substancji Toksycznych i 
Rejestru Chorób (ATSDR) ołów zajmuje miejsce drugie [12]. 

Miedź jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organi-
zmu człowieka, jednakże jej nadmiar wywołuje różne zmiany meta-
boliczne, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, uszkodzenie wątroby, 
nerek, tkanki mózgowej, naczyń wieńcowych oraz mięśnia serco-
wego. Związki miedzi oddziałają też negatywnie na nieuszkodzoną 
skórę, powodując jej swędzenie i zapalenie [1,5].  

Cynk podobnie jak miedź jest biopierwiastkiem, jednakże długo-
trwałe narażenie na jego związki może prowadzić do: podrażnienia 
dróg oddechowych, zaburzeń funkcjonowania przewodu pokarmo-
wego, niedokrwistości, zaburzeń słuchu, upośledzenia pamięci i nad-
miernej potliwości [5]. 

Wobec szkodliwego działania metali ciężkich, obecnych w śro-
dowisku, dużego znaczenia nabiera zagadnienie oceny ryzyka zdro-
wotnego (ang. Risk Assessment), która polega na jakościowej i ilo-
ściowej charakterystyce prawdopodobieństwa wystąpienia negatyw-
nych skutków zdrowotnych, w wyniku narażenia na dany czynnik 
szkodliwy [13,14]. Ocena ryzyka zdrowotnego była już przedmiotem 
wielu prac [15-18], ale problem oceny zagrożenia zdrowotnego ludzi, 
wynikający z zanieczyszczenia pyłów ulicznych metalami ciężkimi na 
terenie Polski, jest jeszcze mało rozpoznany. 

Celem tej pracy była ocena narażenia zdrowotnego mieszkań-
ców Radomia, wynikająca z obecności metali ciężkich w pyłach ulicz-
nych. Uwagę skoncentrowano na ocenie całożyciowego narażenia 
osób dorosłych oraz dzieci na metale, takie jak: ołów, miedź i cynk, 
obecne w ulicznych pyłach miejskich. W ocenie narażenia uwzględ-
niono niezamierzone, przypadkowe spożycie pyłu, jego inhalację 
wraz z powietrzem atmosferycznym oraz kontakt pyłu ze skórą.  

1. MATERIAŁ I METODY  

1.1. Oznaczanie metali w pyłach ulicznych 

Pyły uliczne pobrano w Radomiu na Rondzie Narodowych Sił 
Zbrojnych podczas wiosennego (2014 r.) czyszczenia ulic przy uży-
ciu zamiatarek. Próbki jednostkowe wysuszono w temperaturze po-
kojowej do stałej masy, przesiano przez sito o wielkości oczek 1 mm, 
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a następnie połączono tworząc próbkę ogólną. Do potrzeb prowadzo-
nych badań wyodrębniono frakcję ≤ 63 µm, potencjalnie stwarzającą 
największe zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Celem oznaczenia metali, trzy próbki drobnej frakcji pyłów ulicz-
nych o masie 0,50 g (odważanych z dokładnością do 0,0002 g), mi-
neralizowano w mieszaninie 65% HNO3 (5 mL) i 30% H2O2 (1 mL), 
stosując wspomaganie mikrofalowe (Milestone 1200 MEGA). Zasto-
sowano pięcioetapowy program mineralizacji: 1) 6 min., 250 W; 2)  
1 min., 0 W; 3) 6 min., 400 W; 4) 6 min., 650 W; 5) 6 min., 250 W. 
Mineralizaty sączono przez twardy sączek do kolb miarowych o po-
jemności 50 mL, uzupełniano wodą do kreski, dokładnie mieszano i 
przechowywano w temperaturze 4°C do czasu wykonania analizy 
[19].  

Stężenia cynku, miedzi i ołowiu w mineralizatach oznaczano 
techniką spektrometrii absorpcji atomowej z atomizacją płomieniową 
(AAS - Agilent Technologies typ AA 240 FS AA). Granica wykrywal-
ności (LOD) dla oznaczanych metali wynosiła: Cu – 1,2 mg/kg;  
Pb – 2,3 mg/kg; Zn – 1,0 mg/kg. Dokładność metody oceniano me-
todą dodatku wzorca. 

1.2. Ocena ryzyka zdrowotnego mieszkańców  

Scenariusz narażenia mieszkańca został oparty na zalece-
niach Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (US EPA) i obej-
mował przewlekłe narażenie osoby dorosłej i dziecka na metale, 
obecne w pyłach ulicznych [14]. Przyjęto, że pobieranie metali cięż-
kich następuje drogą: pokarmową, inhalacyjną oraz dermalną. Zało-
żono, że osoba dorosła może być narażona na substancję szkodliwą 
w ciągu 70 lat życia, natomiast dziecko przez okres 6 lat [4,16,18]. 
Metale pobrane przez rozpatrywane kategorie osób oszacowano za 
pomocą tzw. dawki pobranej D, określającej ilość substancji szkodli-
wej, z którą styka się organizm na danej drodze narażenia w ciągu 
doby, w przeliczeniu na 1 kg masy ciała. Wielkość dawki pobranej 
drogą pokarmową (Dpokarm), inhalacyjną (Dinhal) i dermalną (Ddermal) 
wyznaczono z podanych niżej wzorów (1-3):  
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gdzie: 
C – średnia zawartość metalu w pyle ulicznym [mg/kg], 
IngR – dobowe, przypadkowe spożycie pyłu (ang. Ingestion Rate) 
             [mg/d], 
InhR – dobowa wentylacja płuc (ang. Inhalation Rate) [m3/d], 
EF – częstotliwość kontaktu (ang. Exposure Freguency) [d/rok], 
ED – okres trwania kontaktu (ang. Exposure Duration) [rok], 
BW – średnia masa ciała (ang. average Body Weight) [kg], 
AT – okres uśredniania (ang. Averaging Time) [d], 
PEF – współczynnik emisji cząstek (ang. Particle Emission Factor) 

[m3/kg]; 
SL – współczynnik adherencji pyłu do skóry (ang. Skin Adherence 

Factor) [mg/cm2·d], 
SA – powierzchnia skóry eksponowana na kontakt z pyłem (ang. 

exposed Skin Area) [m3], 

ABS – współczynnik absorpcji przezskórnej [wielkość niemiano-
wana]. 

W obliczeniach przyjęto średnią masę ciała dla osoby dorosłej 
– 70 kg, dla dzieci – 15 kg; wielkość dobowego przypadkowego spo-
życia pyłu – 100 mg/d dla osoby dorosłej i 200 mg/d dla dziecka; do-
bową wentylację płuc dla osoby dorosłej – 20 m3/d i dla dziecka  
– 7,6 m3/d; współczynnik emisji cząstek 1,39·109 m3/kg; współczynnik 
adherencji pyłu do skóry 0,7 mg/cm2 dla osób dorosłych i 0,2 mg/cm2 
dla dzieci; powierzchnia skóry eksponowana na kontakt z pyłem - 
5700 cm2 dla dorosłych i 2800 cm2 dla dzieci [4,16,18,20]. Wartości 
pozostałych parametrów wynosiły odpowiednio: częstotliwość kon-
taktu – 180 dni/rok, czas trwania narażenia – 70 lat dla osoby dorosłej 
i 6 lat dla dziecka, okres uśredniania 70 x 365 dni – dorośli,  
6 x 365 dni – dzieci.  

Ryzyko zdrowotne, które jest funkcją narażenia człowieka na 
substancje toksyczne, oceniano za pomocą ilorazu narażenia HQ 
(ang. Hazard Quotient) (4): 
 

RfD

D
HQ   (4) 

 
gdzie: D – dawka pobrana drogą pokarmową, inhalacyjną lub der-
malną [mg/d·kg]; RfD – dawka referencyjna (ang. Reference Dose) 
[mg/d·kg]. 

 
Wartości dawek referencyjnych RfD pobrano z toksykologicznej 

bazy danych IRIS (ang. Integrated Risk Information System) [21,22] 
oraz z prac innych autorów (Tab. 1) [4,16,18,23]. Ze względu na brak 
wartości referencyjnych dla inhalacyjnej drogi narażenia w obliczeniach 
zastosowano wartości dawek referencyjnych dla pokarmowej drogi na-
rażenia (RfDoral). 

Przyjmuje się, że jeżeli HQ ≥ 1, wówczas w wyniku długotrwa-
łego narażenia na daną substancję toksyczną istnieje możliwość wy-
stąpienia negatywnych skutków zdrowotnych [13,14].  
 

Tab. 1. Wartości dawek referencyjnych (RfD)  
dla ołowiu, miedzi i cynku [4,16,18,21-23] 

Metal RfDoral [mg/d·kg] 
RfDderm 

[mg/d·kg] 
RfDinhal [mg/d·kg] 

Pb 3,5·10-3 5,25·10-4 brak 

Cu 4·10-2 1,2·10-2 brak 

Zn 3·10-1 6·10-2 brak 

 
Sumaryczny efekt wynikający z narażenia na oddziaływanie 

czynnika toksycznego, tzw. indeks zagrożenia HI (ang. Hazard Index) 
[13,14] wyznaczono przez zsumowanie wartości HQ, obliczonych dla 
poszczególnych dróg narażenia (5):  
 

dermalinhalpokarm HQHQHQHI   (5) 

  
W przypadku, gdy HI nie przekracza jedności (HI < 1), zakłada 

się, że nie występuje prawdopodobieństwo wystąpienia chronicz-
nego zagrożenia w danym miejscu [14]. 

2. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA  

Szacowanie ryzyka zdrowotnego przeprowadzono na podstawie 
średniej zawartości metali ciężkich (Cu, Pb i Zn), obecnych w pyłach 
ulicznych Radomia, które wyznaczono w ramach badań własnych  
(Tab. 2). 

Spośród rozważanych pierwiastków cynk występował w ilo-
ściach największych. Jego zawartość  640 ± 48 mg/kg była zbliżona 
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do średnich zawartości cynku, notowanych na świecie (Tab. 2) [24-
33]. Zawartość miedzi była kilkakrotnie mniejsza, średnio wynosiła 
270 ± 24 mg/kg. Zbliżony poziom tego metalu stwierdzono też w py-
łach innych miast: w Teheranie - 225 mg/kg [24], Istambule - 208 
mg/kg [25], Hangzhou - 213 mg/kg [26]. W pyłach ulicznych War-
szawy zawartość Cu utrzymywała się w znacznie szerszym zakresie 
(od 19,61 do 909,4 mg/kg) i wynosiła średnio 109 mg/kg [31], nieco 
mniejszą wykryto w Lublinie - 65,7 mg/kg [32].  

Toksyczny ołów występował w pyłach Radomia na poziomie 78 
± 11 mg/kg. Zbliżoną zawartość Pb stwierdzono też w pyłach innych 
miast Polski: w Warszawie - 50,5 mg/kg [31], w Zielonej Górze - 64,2 
mg/kg [33]. Warto podkreślić, że zawartości ołowiu wyznaczane w 
krajowych pyłach ulicznych są wyraźnie niższe od poziomu notowa-
nego w niektórych miastach na świecie.  
 

Tab. 2. Średnie stężenia miedzi, ołowiu i cynku 
 w pyłach ulicznych w Polsce i na świecie 

L.
p. 

Miejsce 
Cu 
[mg/kg 

Pb 
[mg/kg] 

Zn 
[mg/kg] 

Źródło 

1 Teheran, Iran 225 257 873 [24] 

2 Istambuł, Turcja 208 212 521 [25] 

3 Hangzhou, Chiny 213 194 705 [26] 

4 Sydney, Australia 160 280 850 [27] 

5 Menchester, Wielka Brytania 113 265 653 [28] 

6 Avilus, Hiszpania 183 514 892 [29] 

7 Dhaka, Bangladesh 104 53 169 [30] 

8 Warszawa, Polska 109 50,5 348 [31] 

9 Lublin, Polska 65,7 23,3 202 [32] 

10 Zielona Góra, Polska - 64,2 123 [33] 

11 Radom, Polska 
270 ± 
24 

78 ± 
11 

640 ± 
48 

Badania 
własne 

 
Ryzyko zdrowotne wynikające z obecności metali w pyłach 

ulicznych w dużej mierze zależne jest od dawki pobranej drogą: po-
karmową, inhalacyjną lub dermalną. 

Według naszych szacunków największe dawki metali pobie-
rane są przez populację ogólną drogą pokarmową (średnio: Pb – 
2,8·10-4 mg/kg·d; Cu – 1,0·10-3 mg/kg·d, Zn – 2,3·10-3 mg/kg·d  (Tab. 
3). Najmniejsze natomiast wprowadzane są do organizmu drogą in-
halacyjną (Pb – 1,1·10-8 mg/kg·d, Cu – 3,9·10-8 mg/kg·d, Zn – 9,3·10-

8 mg/kg·d). Umiarkowane dawki wprowadzane są drogą przezskórną: 
Pb – 1,8·10-6 mg/kg·d, Cu – 6,2·10-6 mg/kg·d, Zn – 1,4·10-5 mg/kg·d. 

Najbardziej narażone na metale obecne w pyłach ulicznych są 
dzieci, które pobierają drogą pokarmową i inhalacyjną dawki kilka-
krotnie większe, aniżeli osoby dorosłe. Średnio dawka wprowadzona 
do organizmu dziecka drogą pokarmową jest blisko dziesięć razy 
większa od dawki pobranej przez osobę dorosłą (Tab. 3):  
– Pb: 5,1·10-4 mg/kg·d dla dzieci wobec 5,5·10-5 mg/kg·d dla doro-

słych; 
– Cu: 1,8·10-3 mg/kg·d dla dzieci wobec 1,9·10-4 mg/kg·d dla doro-

słych; 
– Zn: 4,2·10-3 mg/kg·d dla dzieci wobec 4,5·10-4 mg/kg·d dla  

dorosłych. 

W przypadku drogi inhalacyjnej pobrana przez dzieci dawka jest tylko 
dwukrotnie większa od dawki pobranej przez dorosłych: 
– Pb: 1,4·10-8 mg/kg·d dla dzieci wobec 8,1·10-9 mg/kg·d dla osób 

dorosłych; 
– Cu: 5,0·10-8 mg/kg·d - dzieci wobec 2,8·10-8 mg/kg·d dla osób 

dorosłych; 
– Zn: 1,2·10-7 mg/kg·d dla dzieci wobec 6,7·10-8 mg/kg·d dla osób 

dorosłych. 
Warto wspomnieć, że dzieci wdychają ok. 50% więcej powietrza 

na kilogram masy ciała niż dorośli, a dodatkowo ich układ oddechowy 
nie do końca jest ukształtowany [5,15].  

Większe zagrożenie dla dzieci aniżeli dla osób dorosłych, wyni-
kające z wprowadzenia większych dawek metali z pyłów ulicznych 
oszacowali też autorzy innych prac [4,16,18].  

W przypadku wnikania metali drogą dermalną sytuacja jest od-
wrotna. Dawki dla osób dorosłych są średnio 1,5 razy większe od da-
wek pobranych przez dzieci i wynoszą odpowiednio (Tab. 3): 
– Pb: 2,2·10-6 mg/kg·d – dorośli oraz 1,4·10-6 mg/kg·d – dzieci;  
– Cu: 7,5·10-6 mg/kg·d – dorośli oraz 5,0·10-6 mg/kg·d – dzieci; 
– Zn: 1,8·10-5 mg/kg·d – dorośli oraz 1,1·10-5 mg/kg·d – dzieci. 
Warto zaznaczyć, że uzyskane wnioski są zgodne z pracami innych 
autorów [16,22].  

Obliczone na podstawie pobranych dawek ilorazy narażenia HQ, 
charakteryzujące ryzyko zdrowotne mieszkańców, uzależnione są w 
dużej mierze od drogi wnikania metalu do organizmu i maleją w sze-
regu: HQpokarm > HQdermal > HQinhal  (Tab. 4). Uzyskane wartości wska-
zują, że największe zagrożenie zdrowotne występuje w przypadku 
niezamierzonego wprowadzania metali obecnych w pyle drogą po-
karmową, dla której uzyskano największe wartości ilorazów naraże-
nia (HQpokarm - od 1,5·10-3 do 1,9·10-1, HQinhal - od 2,3·10-7 do 5,2·10-

6; HQdermal - od 1,8·10-4 do 5,4·10-3). 
W najmniejszym stopniu o zagrożeniu decyduje wnikanie pyłu 

drogą inhalacyjną (średnia wartość ilorazów narażenia dla dzieci i 
osób dorosłych: dla Pb: HQinhal – 4,0·10-6; dla Cu: HQinhal – 9,7·10-7; 
dla  Zn: HQinhal – 3,2·10-7). 

Do zbliżonych wniosków dochodzą też autorzy innych prac. Ich 
zdaniem narażenie na metale drogą inhalacyjną jest mało znaczące 
w porównaniu z narażeniem pokarmowym i dermalnym [16,18,22]. 
Wartości HQPb wyznaczone przez Kurt-Karakus’a (2012) dla drogi: 
pokarmowej, inhalacyjnej i dermalnej są zbliżone do uzyskanych  
w naszej pracy i maleją w szeregu 1,5·10-1; 1,4·10-6; 1,2·10-2 [22]. 

Warto pokreślić, że wyznaczone na podstawie HQ wartości su-
marycznego indeksu zagrożenia HI, dla przyjętego scenariusza na-
rażenia przy pobieraniu metali drogą: pokarmową, inhalacyjną oraz 
dermalną, utrzymują się na niskim poziomie i nie przekraczają jedno-
ści (Tab. 4): 
– HI dla dzieci: od 1,5·10-2 (Zn) do 2,0·10-1 (Pb); 
– HI dla osób dorosłych: od 1,8·10-3 (Zn) do 2,6·10-2 (Pb). 

Można zatem przyjąć, że w miastach o zbliżonych poziomach 
stężeń metali do zawartości notowanych w pyłach ulicznych Rado-
mia, istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia chronicznego 
zagrożenia, wynikającego z obecności metali w pyłach ulicznych  

 
Tab. 3. Wartości dawek metali ciężkich pobranych drogą pokarmową, inhalacyjną 

 i dermalną w wyniku kontaktu pyłu ulicznego z osobą   dorosłą lub dzieckiem 

Dawka pobrana 
Pb Cu Zn 

Dzieci Dorośli Dzieci Dorośli Dzieci Dorośli 

Dpokarm [mg/kg·d] 5,1·10-4 5,5·10-5 1,8·10-3 1,9·10-4 4,2·10-3 4,5·10-4 

2,8·10-4 1,0·10-3 2,3·10-3 

Dinhal [mg/kg·d] 1,4·10-8 8,1·10-9 5,0·10-8 2,8·10-8 1,2·10-7 6,7·10-8 

1,1·10-8 3,9·10-8 9,3·10-8 

Ddermal [mg/kg·d] 1,4·10-6 2,2·10-6 5,0·10-6 7,5·10-6 1,1·10-5 1,8·10-5 

1,8·10-6 6,2·10-6 1,4·10-5 
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(HI < 1). Warto jednak zauważyć, że spośród trzech badanych pier-
wiastków (Pb, Cu i Zn), największe zagrożenie stanowi ołów, który 
jest pierwiastkiem silnie toksycznym i kancerogennym dla człowieka. 
W tym przypadku indeks zagrożenia uzyskał wartość największą 
(Tab. 4). 

Należy też podkreślić, że spośród badanych populacji znacznie 
bardziej zagrożone są dzieci, dla których indeksy zagrożenia HI przyj-
mują wartości blisko ośmiokrotnie większe, niż dla osób dorosłych.  

PODSUMOWANIE 

Największe zagrożenie zdrowotne dla mieszkańców miast, wy-
nikające z obecności metali ciężkich w pyłach ulicznych, występuje  
w wyniku przypadkowego wprowadzania do organizmu zanieczysz-
czeń drogą pokarmową. W mniejszym stopniu o zagrożeniu decyduje 
wnikanie metali przez skórę, w najmniejszym zaś wnikanie drogą in-
halacyjną.  

Spośród badanych populacji znacznie bardziej zagrożone są 
dzieci, dla których wyznaczone indeksy zagrożenia przyjmują warto-
ści większe niż dla osób dorosłych.  

Największe zagrożenie spośród trzech rozważanych metali sta-
nowi ołów, dla którego uzyskano największe wartości ilorazów nara-
żenia i indeksu zagrożenia. 

Podsumowując, należy zaznaczyć, że ryzyko zdrowotne miesz-
kańców miast, wynikające z obecności ołowiu, miedzi i cynku w py-
łach ulicznych, jest niewielkie. Warto jednakże podkreślić, że wyniki 
przeprowadzonej oceny ryzyka dotyczą wyłącznie narażenia na pył i 
nie reprezentują pełnego ryzyka zdrowotnego, w kształtowaniu któ-
rego mogą mieć udział także inne czynniki, na przykład jakość spo-
żywanej żywności, jakość wody do spożycia, jakość powietrza atmos-
ferycznego oraz jakość środowiska pracy. 
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Assessment of exposure of city residents to heavy metals 
present in street dust using Radom as an example  

The paper assesses the exposure of city residents to heavy 

metals present in street dust. Attention was focused on lifetime 

exposure of adults and children to lead, copper and zinc. The 

hazard exposure by ingestion, inhalation and dermal contact 

was analyzed. The health risk methodology used has been rec-

ommended by the US Environmental Protection Agency (US 

EPA).  

The determined values of the total hazard index for the as-

sumed scenario of a resident’s exposure indicate that the high-

est health risk results from ingestion of the contaminants. Skin 

penetration by metals is less hazardous while inhalation is the 

least hazardous.  

From among the populations studied, children are most at 

risk. The values of the hazard index for them are several times 

higher than those determined for adults. 
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