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3.3.4 Tlenek wêgla
Tlenek wêgla mierzony by³ w 6 stacjach ARMAAG przy u¿yciu analizatora firmy
Thermo Environmental. Dyspozycyjnoc analizatorów wynoszaca od 82 do 98%
spe³nia wymagania pod wzglêdem kompletnoci serii dla opracowania wyników
rocznych.
Wartoci stê¿eñ redniookresowych i redniorocznych na poszczególnych
stacjach przedstawiono w tabeli 3.3.4.1 i na rycinach 3.3.4.1 - 3.3.4.4.
W poszczególnych stacjach w roku 1999 rednioroczne i redniookresowe
stê¿enia zanieczyszczeñ [µg/m3] przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

Tabela 3.3.4.1 Tlenek wegla - stê¿enia rednioroczne i redniookresowe

rednioroczne stê¿enia tlenku wêgla by³y znacznie ni¿sze od wartoci dopuszczalnych osi¹gaj¹c poziomy od 21% (AM1) do 31% (AM 8) wartoci dopuszczalnych.
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Wy¿sze stê¿enia tlenku wêgla stwierdzono w okresie grzewczym. Dotyczy to
wszystkich stacji sieci ARMAAG.
W roku 1999 redniodobowe stê¿enia tlenku wêgla nie przekracza³y wartoci
dopuszczalnych. Najwy¿sze wartoci wystêpowa³y w okresie grzewczym na
stacjach nr 6 w Sopocie i na stacji
nr 8 w Gdañsku Wrzeszczu osiagaj¹c
65% i 48% wartoci D24.
Maksymalne wartoci stê¿eñ redniodobowych zestawiono w tablicy
3.3.4.2 i przedstawiono na rycinie
3.3.4.4.

Ryc 3.3.4.1 Tlenek wêgla - stê¿enia w okresie
grzewczym [µg/m3]

Na rycinie 3.3.4.5 - przedstawiono urednione przebiegi 24-godzinne w poszczególnych stacjach
w kolejnych miesi¹cach.

Ryc 3.3.4.2 Tlenek wêgla - stê¿enia w okresie
letnim [µg/m3]

Ryc 3.3.4.3 Tlenek wêgla - stê¿enia rednioroczne [µg/m3]
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Tabela 3.3.4.2 Tlenek wêgla - maksymalne stê¿enia redniodobowe [µg/m3]
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Ryc.3.3.4.4 Tlenek wêgla - maksymalne wartoci stê¿eñ redniodobowych [µg/m3]
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Ryc 3.3.4.5 Urednione przebiegi stê¿eñ redniodobowych w miesi¹cach [µg/m3]

Na rycinie 3.3.4.6 przedstawiono procentowe udzia³y wyników pomiarów
24-godzinnych prowadzonych w poszczególnych miastach.
Ponad 98% wartoci notowanych stê¿eñ dobowych mieci siê
w przedziale 0-20% stê¿enia dopuszczalnego. W zakresie od 20% do 40%
wystêpuje 3% mierzonych stê¿eñ w Gdañsku i Tczewie. W Gdyni i Sopocie
odsetek ten wynosi 1%.

Ryc. 3.3.4.6 Czêstoæ wystêpowania dobowych wyników pomiarów stê¿eñ tlenku wêgla w okrelonych przedzia³ach stê¿eñ
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W roku 1999 na ¿adnej ze stacji nie
odnotowano przekroczeñ stê¿eñ
chwilowych. Maksymalne stê¿enie
tlenku wêgla = 6184 µg/m3 zmierzono
w stacji nr 8 w Gdañsku Wrzeszczu
przy ul. Leczkowa w dniu 26 marca.
Zmierzone maksymalne wartoci stê¿eñ w okresie grzewczym i letnim
pokazano na rycinie poni¿ej.

Tabela 3.3.4 3 Tlenek wêgla - maksymalne stê¿enia chwilowe [µg/m3]

Ryc. 3.3.4.7 Tlenek wêgla - maksymalne wartoci stê¿eñ chwilowych [ µg/m3]
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