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3.4 Zanieczyszczenia specyficzne
3.4.1 Ozon
W roku 1999 badania ozonu prowadzone by³y w cyklu ca³orocznym na stacjach:
w Gdañsku Nowym Porcie i Szadó³kach oraz Gdyni Pogórzu, a od listopada
rozpoczêto pomiary na stacji w Gdyni Red³owie. W tym roku, podobnie jak
w poprzednim, zosta³a potwierdzona silna zale¿noæ wysokich poziomów ozonu
od wysokiej temperatury powietrza oraz spadek stê¿eñ ozonu przy wzrocie
stê¿eñ tlenków azotu.
W porównaniu z rokiem 1998 zauwa¿alne jest lekkie obni¿enie mierzonych
stê¿eñ ozonu na prezentowanych stacjach.
W obu stacjach nie zanotowano przekroczeñ dopuszczalnych norm ozonu
stosowanych w Unii Europejskiej (normy jednogodzinnej = 180 µg/m3),
stwierdzono natomiast przekroczenia normy polskiej 8-godzinnej = 110 µg/m3
(w godzinach 10-18). W stacji AM-3 Gdañsk Nowy Port by³o 19 takich przekroczeñ
wartoci normatywnej o maksimum 144,2 µg/m3 w dniu 29.05.1999. Z kolei
w stacji AM-4 Gdynia Pogórze przekroczenia zdarzy³y siê 9-krotnie, z maksimum
147,8 µg/m3 dnia 28.05.1999.
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Ryc. 3.4.1.1 Przebieg redniej temperatury powietrza i stê¿eñ ozonu w stacji AM-3 Gdañsk Nowy Port
(u góry) i AM-4 Gdyni Pogórze (na dole)

Na rycinie 3.4.1.2 przedstawiono porównanie przeciêtnych dziennych przebiegów
stê¿eñ 30-minutowych ozonu i tlenków azotu w okresie letnim w odniesieniu do
temperatury.
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Ryc. 3.4.1.2 Dobowe przebiegi temperatury, NOx i ozonu w okresie letnim na stacjach AM-3 Gdañsk
Nowy Port (u góry) i AM-4 Gdynia Pogórze (na dole)

3.4.2 Dwutlenek wêgla
Polskie ustawodawstwo jak do tej pory nie okrela norm tego zwi¹zku. Znany jest
tylko naturalny poziom dwutlenku wêgla w atmosferze, który wynosi 650 mg/m3
i jedynie do tej wartoci mo¿na siê odnieæ. Prowadzone pomiary CO2 na stacji
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Tabela 3.4.2.1 Pomiary imisji dwutlenku wêgla
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AM-3 Gdañsk Nowy Port
wskaza³y trochê wy¿sze
stê¿enie rednio-roczne od
naturalnego, natomiast na
stacji
AM-4
Gdynia
Pogórze wartoæ ta by³a
ni¿sza.

3.4.3. Wêglowodory
Podobnie jak w przypadku
dwutlenku wêgla, obecnie nie
ma polskich norm dla wêglowodorów. Ostatni¹ wytyczn¹, która
mówi o stê¿eniach metanu
i reszty wêglowodorów jest
Wykaz zalecanych najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ
substancji w powietrzu atmosferycznym wydany przez Departament Inspektoratu Sanitarnego
Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej EN-4433-1/77.
Wyniki otrzymane ze stacji AM-3
Gdañsk Nowy Port, gdzie odbywaj¹ siê pomiary imisji wêglowodorów, s¹ znacznie wy¿sze od
zalecanych. Po¿¹dana rednioroczna wysokoæ stê¿eñ metanu
to oko³o 220 µg/m3, a uzyskana
to 2983,3 µg/m3, czyli ponad 10krotnie wiêcej. Podobnie jest z
reszt¹ wêglowodorów, gdzie
zalecano rednioroczn¹ równ¹ Tabela 3.4.3.1 redniomiesiêczne i rednioroczne stê¿enia
350 µg/m3, a otrzymano
wêglowodorów
2798,2 µg/m3, czyli 8-krotnie
wiêcej. Powodem tak wysokich stê¿eñ wêglowodorów s¹ bliskoæ portu
prze³adunkowego paliw oraz emisja spalin samochodowych.
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