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3.3.3 Py³ PM10

Py³ PM10 mierzony by³ w stacjach ARMAAG dwiema metodami: metod¹ radio-
metryczn¹ analizatorem firmy Eberline i metod¹ wagow¹, py³omierzem firmy
Rupprecht & Pataschnick.
Pomiar wykonywany by³ we wszystkich stacjach. Dyspozycyjno�c analizatorów
wynosz¹ca od 81% do 98% spe³nia wymagania pod wzglêdem kompletno�ci serii
dla opracowania wyników rocznych.
Warto�ci stê¿eñ �redniookresowych i �redniorocznych na poszczególnych
stacjach przedstawiono w tabeli  3.3.3.1 i na rycinach 3.3.3.1 - 3.3.3.4.
W poszczególnych stacjach w roku 1999 �rednioroczne i �redniookresowe
stê¿enia zanieczyszczeñ [µg/m3] przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

Tabela 3.3.3.1  Py³ PM10  - stê¿enia �rednioroczne i �redniookresowe



�rednioroczne stê¿enia py³u PM10 by³y ni¿sze od warto�ci dopuszczalnych
Stê¿enia py³u osi¹ga³y poziomy od 26,6% (AM1) do 91,5% (AM6) warto�ci
dopuszczalnych.

W okresie grzewczym stwier-
dzono wy¿sze stê¿enia py³u na
stacjach w Gdañsku �ródmie�cie,
Nowym Porcie, Tczewie i Gdañsku -
Wrzeszczu. W pozosta³ych przy-
padkach wy¿sz¹ koncentracjê 
tych zanieczyszczeñ odnotowano 
w ciep³ym okresie roku.

W roku 1999 przekroczenia war-
to�ci dopuszczalnych stê¿eñ �red-

niodobowych py³u zawieszonego
odnotowano  na stacjach nr 3, 6, 7 
i 8 w obu okresach, zarówno grzew-
czym jak i letnim. 
Maksymalne stê¿enie �rednio-
dobowe - 202,4 µg/m3 zanotowano
w okresie grzewczym w stacji nr 8 
w Gdañsku Wrzeszczu 31 marca
1999 roku.
£¹cznie norma zosta³a przekro-
czona 33 razy! 12 w Nowym Por-
cie (2,8% wyników), w Gdañsku
Wrzeszczu i Tczewie 5 razy (0,9%
wyników) i 1 raz w Gdyni. 
W Sopocie, w ca³ym okresie
pomiarowym przekroczenia wyst¹-
pi³y 10 razy (2,5% wszystkich
wyników).
Na stacjach w Nowym Porcie 
i w Sopocie wy¿szy od dopusz-
czalnej warto�ci by³ ponadto 
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Ryc. 3.3.3.1 Py³ PM10 stê¿enia w okresie 
grzewczym [µg/m3]

Ryc. 3.3.3.2 Py³ PM10 stê¿enia w okresie 
letnim [µg/m3]

Ryc. 3.3.3.3 Py³ PM10 stê¿enia �rednio-
roczne [µg/m3]
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98 percentyl =133,1 µµg/m3 oraz 110,6
µµg/m3, odpowiednio dla stacji AM3 
i AM6. Na terenie Gdañska ³¹cznie
4,3% wyników wy¿sze by³o ani¿eli
D24=125 µg/m3, w Sopocie 2,5%
wyników, w Gdyni 0,3% a w Tczewie
0,9% wyników.
Maksymalne warto�ci stê¿eñ �rednio-
dobowych zestawiono w tablicy 3.3.3.2 
i przedstawiono na rycinie 3.3.3.4.

Na rycinie  3.3.3.5 - przedstawiono
u�rednione przebiegi 24-godzinne 
w poszczególnych stacjach w kolejnych
miesi¹cach.

Tabela 3.3.3.2 Py³ PM10 - maksymalne stê¿enia 
�redniodobowe [µg/m3]

Ryc.3.3.3.4 Py³ PM10 - maksymalne warto�ci stê¿eñ �redniodobowych [µg/m3]
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Ryc 3.3.3.5 U�rednione przebiegi stê¿eñ �redniodobowych w miesi¹cach [µg/m3]

Na rycinie 3.3.3.6 przedstawiono procentowe udzia³y wyników pomiarów 
24-godzinnych prowadzonych w poszczególnych miastach.



35

Fundacja ARMAAG Raport 1999Wyniki pomiarów z sieci ARMAAG

Ryc. 3.3.3.6 Czêsto�æ wystêpowania dobowych wyników pomiarów stê¿eñ py³u PM10 w okre�lonych 
przedzia³ach stê¿eñ.

Czêsto�æ wystêpowania stê¿eñ dobowych w okre�lonych przedzia³ach na terenie
poszczególnych miast przedstawia siê nastêpuj¹co:
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W roku 1999 zanotowano 223 przypadki
przekroczeñ normy dla stê¿eñ chwilo-
wych. Przekroczenia najczê�ciej wystê-
powa³y, podobnie jak w 1998 roku, na
stacjach w Sopocie - 68 razy i Nowym
Porcie - 44 razy, tym samym potwier-
dzaj¹c ci¹g³y wp³yw oddzia³ywania
emisji z systemów grzewczych.
Maksymalne stê¿enia py³u PM10 na
siedmiu stacjach (za wyj¹tkiem AM-1 
w Gdañsku-�ródmie�ciu) przekraczaj¹
normê = 280 µµg/m3. Przekroczenie
odnotowano tak¿e w Sopocie (norma
200 µµg/m3). Najwy¿sz¹ warto�æ py³u
zawieszonego zanotowano w Gdañsku
Szadó³kach - 762,2 µµg/m3. Percentyl
99,8 na wszystkich stacjach (z wyj¹t-
kiem AM-1) przekracza³ 200 µµg/m3.
Wy¿szy od normy by³ na stacji AM-3
Nowy Port - 320,3 µµg/m3.
Zmierzone maksymalne warto�ci stê¿eñ
w okresie grzewczym i letnim pokazano
na rycinie poni¿ej.

Tabela 3.3.3.3 Py³ PM10 - maksymalne stê¿e-
nia chwilowe [µg/m3]

Ryc. 3.3.3.7 Py³ PM10 - maksymalne warto�ci stê¿eñ chwilowych  [µg/m3]
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