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3.3.1 Dwutlenek siarki 

Pomiar dwutlenku siarki wykonywany by³ we wszystkich stacjach.  Na siedmiu
stacjach pomiar wykonywany by³ przy u¿yciu analizatorów firmy Thermo
Environmental, na stacji Kaczeñce przyrz¹dem firmy API. Seria pomiarowa
spe³nia wymagania pod wzglêdem kompletno�ci i jako�ci danych. 
Warto�ci stê¿eñ �redniookresowych i �redniorocznych na poszczególnych
stacjach przedstawiono w tabeli  3.3.1.1 i na rycinach 3.3.1.1 - 3.3.1.4.
W poszczególnych stacjach w roku 1999 �rednioroczne i �redniookresowe
stê¿enia zanieczyszczeñ [µg/m3] przedstawia³y siê nastêpuj¹co: 

Tabela 3.3.1.1  Dwutlenek siarki - stê¿enia �rednioroczne i �redniookresowe 
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�rednioroczne stê¿enia dwutlenku
siarki by³y ni¿sze od warto�ci do-
puszczalnych i wynosi³y od 9,7 (AM 5)
do 56,1% (AM 8).

W roku 1999 nie wyst¹pi³y 
przekroczenia warto�ci dopusz-
czalnych stê¿eñ �redniodobowych.
Maksymalne stê¿enie �redniodobowe
zanotowano w okresie grzewczym 
w stacji nr 2 w Gdañsku Kaczeñcach.
Wynios³o ono 67,7% procent normy
dopuszczalnej.

Ryc. 3.3.1.2 Dwutlenek siarki - stê¿enia w okresie 
grzewczym [µg/m3]

Ryc 3.3.1.1 Dwutlenek siarki - stê¿enia w okresie 
letnim [µg/m3]

Ryc. 3.3.1.3 Dwutlenek siarki - stê¿enia �rednio-
roczne [µg/m3]

Tabela 3.3.1.2 Dwutlenek siarki - maksymalne 
stê¿enia �redniodobowe [µg/m3]
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Ryc. 3.3.1.4 Dwutlenek siarki - maksymalne warto�ci stê¿eñ �redniodobowych [µg/m3]
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Ryc. 3.3.1.5 U�rednione przebiegi  stê¿eñ �redniodobowych w miesi¹cach [µg/m3]

Na rycinie 3.3.1.5 - przedstawiono u�rednione przebiegi 24-godzinne w poszcze-
gólnych stacjach w kolejnych miesi¹cach.

Na rycinie 3.3.1.6 przedstawiono procentowe udzia³y wyników pomiarów 
24-godzinnych prowadzonych w poszczególnych miastach.

Ryc. 3.3.1.6 Czêsto�æ wystêpowania dobowych wyników pomiarów stê¿eñ SO2 w okre�lonych
przedzia³ach stê¿eñ
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W Gdañsku 89%  warto�ci stê¿eñ �red-
niodobowych mie�ci siê w zakresie 
0-20% warto�ci dopuszczalnych, a 9,8%
w zakresie 20-40%. Oko³o 1% przy-
padków to warto�ci wynosz¹ce od 
40-60% D24 = 150 µµg/m3.
W Gdyni 99% to warto�ci w przedziale 
0-20% warto�ci dopuszczalnej.
W Tczewie procent wyników miesz-
cz¹cych siê w przedziale 0-29% wynosi
96,7%, w przedziale 40-60 3,3%.
W Sopocie 98,3% wyników �rednio-
dobowych mie�ci siê w zakresie 0-20%
warto�ci dopuszczalnej = 125 µµg/m3

(norma dla uzdrowisk).

W roku 1999 na ¿adnej ze stacji nie
odnotowano przekroczeñ stê¿eñ chwi-
lowych.
Maksymalne stê¿enie dwutlenku 
siarki = 399 µµg/m3 zmierzono w stacji 
nr 8 w Gdañsku Wrzeszczu przy 
ul. Leczkowa w dniu 30 listopada.

Tabela 3.3.1.3  Dwutlenek siarki -  maksymalne 
stê¿enia chwilowe [µg/m3]

Ryc. 3.3.1.7 Dwutlenek siarki - maksymalne warto�ci stê¿eñ chwilowych  [µg/m3]
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Stê¿enia dwutlenku siarki znacznie ró¿ni¹ siê w sezonie grzewczym i letnim na
poszczególnych stacjach.
Poni¿ej pokazano przyk³adowe ró¿nice w poziomach stê¿eñ dwutlenku siarki 
w sezonie grzewczym i letnim dla stacji w Gdañsku i Gdyni  (stacje AM-3 i AM-4).
Oba wykresy kszta³tuj¹ siê podobnie jak w roku poprzednim.

Ryc. 3.3.1.8 Przyk³adowe rozk³ady stê¿eñ 30-minutowych [µg/m3] dwutlenku siarki na stacjach 
w Nowym Porcie (u góry) i w Gdyni (na dole)
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