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3.3.2 Dwutlenek azotu
Dwutlenek azotu mierzony by³ na wszystkich stacjach przyrz¹dem firmy
Thermo Environmental. Dyspozycyjnoæ analizatorów wynosi³a ponad 92%. Serie
pomiarowe mo¿na uznaæ za kompletne.
Wartoci stê¿eñ redniookresowych i redniorocznych na poszczególnych
stacjach przedstawiono w tabeli 3.3.2.1 i na rycinach 3.3.2.1 - 3.3.2.4
W poszczególnych stacjach rednioroczne i redniookresowe stê¿enia zanieczyszczeñ w roku 1999 przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

Tabela 3.3.2.1 Dwutlenek azotu - stê¿enia rednioroczne i redniookresowe [µg/m3]
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Obliczone wartoci stê¿enia redniorocznego nie przekracza³y wartoci
dopuszczalnej ani na obszarach ani w Sopocie posiadaj¹cym status uzdrowiska.
Stê¿enia osi¹ga³y od 24,2% wartoci dopuszczalnej redniorocznej (stacja
w Gdañsku Szadó³kach) do 78,3% na stacji nr 1 w Gdañsku ródmieciu.

Ryc. 3.3.2.1 Dwutlenek azotu - stê¿enia w okresie
grzewczym [µg/m3]

Stê¿enia redniodobowe dwutlenku azotu w roku 1999 nie by³y
przekraczane. Maksymalna wartoæ
wynosz¹ca 62,5% wartoci dyspozycyjnej wyst¹pi³a na stacji nr 1 w
Gdañsku ródmieciu w sezonie
grzewczym.
Maksymalne wartoci stê¿eñ 24-godzinnych przedstawiono w tabeli
3.3.2.2 i na rycinie 3.3.2.5

Ryc. 3.3.2.3 Dwutlenek azotu - stê¿enia w okresie
letnim [µg/m3]

Ryc. 3.3.2.4 Dwutlenek azotu - stê¿enia rednioroczne [ µg/m3]
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Tabela 3.3.2.2 Dwutlenek azotu - maksymalne
stê¿enia redniodobowe [µg/m3]
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Ryc. 3.3.2.5 Dwutlenek azotu - maksymalne stê¿enia redniodobowe [µg/m3]

Wy¿sze wartoci stê¿eñ maksymalnych w sezonie grzewczym odnotowano na
wszystkich stacjach z wyj¹tkiem stacji w Nowym Porcie i Szadó³kach.
Urednione przebiegi mierzonych wartoci w cyklu dobowym dla kolejnych
miesiêcy i poszczególnych stacji przedstawiono na rycinie 3.3.2.6.
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Ryc. 3.3.2.6 Urednione przebiegi stê¿eñ redniodobowych w miesi¹cach [µg/m3]

Ryc. 3.3.2.7 Czêstoæ wystêpowania dobowych wyników pomiarów stê¿eñ NO2 w okrelonych
przedzia³ach stê¿eñ
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Wartoci stê¿eñ redniodobowych pokazano tak¿e w postaci diagramów jako
procentowy udzia³ w okrelonym przedziale stê¿eñ. Diagramy te przedstawia
rycina 3.3.2.7.
W Gdañsku 80,5 % wartoci stê¿eñ redniodobowych mieci siê w zakresie
0-20% wartoci dopuszczalnych, 18,3% w zakresie 20-40%. Oko³o 1% przypadków to wartoci wynosz¹ce od 40-60% D24=150 µg/m3.
W Gdyni stê¿enia w przedziale 0-20% wartoci dopuszczalnej wynosz¹ 94,5%
wszystkich wyników. W przedziale 20-40% wyników tych notuje siê 5,5%
W Tczewie procent wyników mieszcz¹cych siê w przedziale 0-20% wynosi 95,1%,
4,9 % w przedziale 40-60%.
W Sopocie 93,1% wyników redniodobowych mieci siê w zakresie 0-20%
wartoci dopuszczalnej =100 µg/m3 (norma dla uzdrowisk). W przedziale 20-40%
odnotowano 6,9% pomiarów.
Chwilowe stê¿enia dwutlenku azotu
nie przekroczy³y wartoci dopuszczalnej. Najwy¿sze stê¿enie odnotowano w stacji nr 5 w Gdañsku
Szadó³kach. Osi¹gnê³o ono wartoæ
483,4 µg/m3.
Porównanie maksymalnych wartoci
chwilowych stê¿enia NO2 w sezonie
grzewczym i letnim przedstawiono
w tabeli nr 3.3.2.3 i na rycinie 3.3.2.6.

Tabela 3.3.2.3 Dwutlenek azotu - maksymalne
stê¿enia chwilowe [µg/m3]
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Ryc. 3.3.2.6 Dwutlenek azotu - maksymalne stê¿enia chwilowe [µg/m3]
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