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1. Podstawy formalne
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o wyniki pomiarów jakości powietrza,
uzyskane na podstawie umowy z dnia 17 stycznia 2014 r., zawartej pomiędzy Gminą
Kolonowskie, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Opolu. Zgodnie
z przedmiotem umowy, w roku 2014, badanie stanu jakości powietrza, obejmujące pomiary
stężeń dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i benzenu, prowadzone było metodą pasywną
w jednym punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Kolonowskiem.
2. Cel i zakres badań
Celem prowadzenia badań była ocena poziomu zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego dwutlenkiem azotu, dwutlenkiem siarki i benzenem na terenie miasta
Kolonowskie. Zakres wykonanych prac obejmował przygotowanie próbników pasywnych,
zawieszenie ich oraz wymianę na nowe próbniki po upływie ok. miesiąca, następnie
wykonanie analiz chemicznych i obliczenie wyników pomiarów.
3. Wartości normatywne
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi, stężenia
zanieczyszczeń w powietrzu powinny być zredukowane przynajmniej do poziomu stężenia
dopuszczalnego w określonym terminie i nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej po
upływie tego terminu. W tabeli 1 przedstawiono wartości dopuszczalne, a także
dopuszczalne częstości ich przekraczania ustalone dla dwutlenku azotu, dwutlenku siarki
i benzenu w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).
Tabela 1. Poziomy dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia ludzi

Substancja

Dwutlenek azotu

Dwutlenek siarki
Benzen

Okres uśredniania
wyników pomiarów

Dopuszczalny poziom
substancji
w powietrzu [g/m3]

Dopuszczalna
częstość
przekraczania

1 godzina

200

18 razy

rok

40

-

1 godzina

350

24 razy

24 godziny

125

3 razy

rok

5

-

1

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Ze względu na specyfikę pomiarów prowadzonych metodą pasywną, umożliwiających
porównanie zmierzonych stężeń z poziomem dopuszczalnym określonym dla roku, jako
wartości normowane przyjęto:
- dla dwutlenku azotu – poziom dopuszczalny – 40 g/m3,
- dla dwutlenku siarki – roczna wartość odniesienia – 20 g/m3 (dla dwutlenku siarki
dla kryterium ochrona zdrowia ludzi nie jest normowany roczny poziom dopuszczalny,
dlatego do celów porównawczych przyjęto roczną wartość odniesienia na podstawie
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87),
- dla benzenu – poziom dopuszczalny – 5 g/m3.
4. Metodyka pomiarów
Pasywna metoda poboru próbek powietrza jest stosowana do prowadzenia kampanii
pomiarowych na dowolnie rozległych obszarach miejskich, uprzemysłowionych, a także
w lasach, parkach itp. Zaletą tej metody jest prosta obsługa, brak potrzeby zasilania
w energię elektryczną, a także wysoka precyzja pomiarów. W odróżnieniu od innych metod
(automatyczne, manualne) nie wymaga wymuszonego przepływu powietrza przez układ
pomiarowy, gdyż zanieczyszczenia wnikają wraz z powietrzem do środka próbnika na drodze
dyfuzji, a następnie, za pomocą czynnika absorbującego zostają zatrzymane w jego wnętrzu.
Ilość zaabsorbowanej substancji zależna jest od stężenia zanieczyszczenia w powietrzu,
a także czasu ekspozycji i określana jest w wyniku analizy chemicznej.
Prowadząc kampanię pomiarową na terenie miasta Kolonowskie do oznaczania
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu wykorzystano metodę pasywną, opartą na japońskiej
metodzie Amaya z miesięcznym okresem ekspozycji. Zastosowano próbniki pasywne
Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego „PROPAGATOR” (rys. 1), a stężenia badanych
substancji oznaczano metodą chromatografii jonowej. Natomiast do oznaczania stężeń
benzenu zastosowano próbniki pasywne włoskiej firmy Radiello (rys. 2), które po miesięcznej
ekspozycji poddawano desorpcji rozpuszczalnikowej disiarczkiem węgla i oznaczano metodą
chromatografii gazowej.
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Rys. 1. Próbnik pasywny do oznaczania stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu

Rys. 2. Próbnik pasywny do oznaczania stężeń benzenu

Po około miesięcznym okresie ekspozycji, próbniki zdejmowano i poddawano analizie,
a w ich miejsce zawieszano nową partię, dla zachowania ciągłości serii rocznej.
Otrzymane wyniki pomiarów, po uwzględnieniu średniej temperatury powietrza podczas
ekspozycji podawano jako uzyskaną wartość stężenia, a na tej podstawie obliczano średnią
ważoną z całego badanego okresu pomiarowego. Otrzymane stężenia roczne porównywano
z obowiązującymi poziomami dopuszczalnymi, a także obliczono średnie stężenia w sezonie
grzewczym i pozagrzewczym.
5. Charakterystyka punktu pomiarowego
Punkt pomiarowy został zlokalizowany zgodnie z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032), przy uwzględnieniu
technicznych możliwości, a także biorąc pod uwagę jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem
lub kradzieżą.
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Kampanię pomiarową w 2014 roku na terenie miasta Kolonowskie prowadzono
w punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 1a (tabela 2).
Tabela 2. Charakterystyka stanowiska pomiarowego
Typ stacji
pomiarowej

miejska

podmiejska

wiejska

mieszkaniowa

handlowo-usługowa

przemysłowa

rolnicza

przyrodnicza

ul. Szkolna 1a

tłowa

Kolonowskie,

przemysłowa

1.

Lokalizacja stacji
pomiarowej

komunikacyjna

Lp.

Charakterystyka stacji
pomiarowej

Typ strefy

-

-

x

x

-

-

x

-

-

-

-

6. Omówienie wyników pomiarów
Pomiary stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu na terenie
Kolonowskiego prowadzono w okresie styczeń – grudzień 2014 r. Otrzymana roczna, ciągła
seria wyników pomiarów pozwoliła zobrazować informację o poziomach stężeń tych
zanieczyszczeń na terenie miasta. W zamieszczonym na końcu opracowania zestawieniu
przedstawiono wyniki pomiarów uzyskane w poszczególnych okresach pomiarowych.

Średnie stężenie w
sezonie pozagrzewczym
[g/m3]

Średnie stężenie
w sezonie grzewczym
[g/m3]

Minimalne ze stężeń
miesięcznych [g/m3]

Maksymalne ze stężeń
miesięcznych [g/m3]

% normy średniorocznej

Punkt pomiarowy

Stężenie średnioroczne
[g/m3]

Tabela 3. Uśrednione wyniki pomiarów uzyskane na stanowisku
pomiarów pasywnych w Kolonowskiem w 2014 roku

DWUTLENEK AZOTU – roczny poziom dopuszczalny – 40 g/m3
Kolonowskie, ul. Szkolna

13,0

33

23,0

4,9

18,0

7,9

DWUTLENEK SIARKI – roczna wartość odniesienia – 20 g/m3
Kolonowskie, ul. Szkolna

4,9

25

10,3

1,0

7,6

2,3

3,0

1,0

BENZEN – roczny poziom dopuszczalny – 5 g/m3
Kolonowskie, ul. Szkolna

2,0

40

4

3,8

0,6
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6.1. Dwutlenek azotu
Głównym źródłem tlenków azotu w powietrzu są procesy spalania paliw, gdyż azot
stanowi

zanieczyszczenie

ropy

naftowej

oraz

węgla

–

popularnych

surowców

energetycznych. Z tego względu za potencjalne źródła zanieczyszczenia środowiska
związkami azotu należy uznać koksownie, elektrociepłownie oraz pojazdy spalinowe.
Stężenie średnioroczne dwutlenku azotu, otrzymane w związku z przeprowadzonym
cyklem pomiarowym na terenie miasta Kolonowskie w 2014 r., osiągnęło niski poziom
i wyniosło 13,0 g/m3 (tabela 3). Oznacza to, że uzyskany wynik, nie przekroczył 33%
wartości rocznej normy (wartość poziomu dopuszczalnego dla okresu roku wynosi
40 g/m3). Analizując wielkości stężeń, obliczonych dla sezonu grzewczego (01.10-31.03)
i pozagrzewczego (01.04-30.09) można stwierdzić, że w sezonie grzewczym stężenie było
2-krotnie wyższe niż w sezonie pozagrzewczym. Różnice te można zaobserwować na
rys. 3, przedstawiającym miesięczne rozkłady uzyskanych stężeń, które wykazują ich
minimalny poziom w okresie maj – sierpień, natomiast najwyższy w styczniu, lutym
i listopadzie. Rozpatrując uzyskane wartości ekstremalne, to maksymalne stężenie
zarejestrowano w na przełomie stycznia i lutego, które osiągnęło wartość 23,0 g/m3,
natomiast najniższe stężenie wystąpiło w okresie czerwiec – lipiec i wyniosło 4,9 g/m3.
6.2. Dwutlenek siarki
Dwutlenek siarki powstaje podczas spalania zanieczyszczonych związkami siarki
paliw stałych i płynnych (tj. węgiel, koks, oleje opałowe i ropa naftowa). Z tego powodu
rodzaj i jakość stosowanego paliwa ma olbrzymi wpływ na wielkość emisji SO2. Głównym
jego źródłem w powietrzu są: elektrownie, elektrociepłownie, kotłownie, koksownie,
transport oraz paleniska domowe.
Stężenia dwutlenku siarki były oznaczane z tych samych próbników co stężenia
dwutlenku azotu, natomiast utrzymywały się na znacznie niższym poziomie. Uzyskana
wartość stężenia średniego, wynosząca 4,9 g/m3, nie przekroczyła 25% rocznej wartości
odniesienia. Okresem dominujących poziomów stężeń dwutlenku siarki był sezon grzewczy,
gdyż otrzymana wartość stężenia była 3-krotnie wyższa niż w sezonie pozagrzewczym.
Przedstawiony na rys. 3 rozkład stężeń dwutlenku siarki, wykazuje ich minimalny poziom
w okresie maj – wrzesień, natomiast maksymalny w styczniu, lutym i listopadzie. Spośród
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uzyskanych wartości ekstremalnych maksymalne stężenie wystąpiło w na przełomie stycznia
i lutego i wyniosło 10,3 g/m3, natomiast najniższe stężenie, wynoszące 1,0 g/m3
zarejestrowano na przełomie sierpnia i września.
6.3. Benzen
Stężenia benzenu, oznaczane w tym samym punkcie pomiarowym, w którym
oznaczano dwutlenek azotu i dwutlenek siarki, lecz przy użyciu próbników selektywnych dla
benzenu, kształtowały się na stosunkowo niskim poziomie. Porównanie uzyskanej wartości
stężenia średniego, które osiągnęło poziom 2,0 g/m3, z poziomem dopuszczalnym dla
benzenu, który wynosi 5 g/m3, oznacza osiągnięcie 40% rocznej normy. Rozkład stężeń
benzenu w skali roku został przedstawiony na rys. 3 i podobnie jak w przypadku poprzednich
zanieczyszczeń, wykazuje pewien trend sezonowy - w sezonie grzewczym poziomy stężeń
osiągnęły 3-krotnie wyższe wartości niż w sezonie pozagrzewczym. Niski poziom stężeń
utrzymywał się w miesiącach maj – lipiec, natomiast najwyższe wartości wystąpiły
w styczniu, lutym i listopadzie. Rozpatrując poziomy stężeń ekstremalnych, to najwyższe
zarejestrowane stężenie benzenu wystąpiło na przełomie stycznia i lutego oraz listopada
i grudnia, gdzie osiągnęło wartość 3,8 g/m3. Najniższe stężenie odnotowano na przełomie
czerwca i lipca, które wyniosło 0,6 μg/m3.
Rys. 3. Poziom stężeń dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i benzenu
w Kolonowskiem, ul. Szkolna w roku 2014
25,0
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6.3. Porównanie serii pomiarowych prowadzonych w Kolonowskiem
Pomiary pasywne w zakresie dwutlenku azotu i dwutlenku siarki prowadzone były na
terenie miasta Kolonowskie w 2004 roku przy ul. Kolejowej 8 oraz w 2014 roku przy
ul. Szkolnej 1a. Rozpatrując dwie roczne serie pomiarowe, można zauważyć, że na
przestrzeni 10 lat wartości stężeń wykazują nieznaczne różnice związane prawdopodobnie
z lokalizacją punktów pomiarowych oraz warunków meteorologicznych.
Rys. 4. Porównanie stężeń dwutlenku azotu
z dwóch stacji pomiarowych zlokalizowanych w Kolonowskiem
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Rys. 5. Porównanie stężeń dwutlenku siarki
z dwóch stacji pomiarowych zlokalizowanych w Kolonowskiem
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Porównując poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu, można
zaobserwować, iż w omawianym okresie kształtuje się on na zbliżonym poziomie (rys. 4).
W roku 2014 w miesiącach sezonu letniego (kwiecień-wrzesień) zarejestrowano spadek
poziomu stężeń średniorocznych w odniesieniu do roku 2004. Natomiast z uwagi na niepełną
serię pomiarową z roku 2004, porównanie stężeń z miesięcy zimowych jest niemiarodajne.
Poziom stężeń dwutlenku siarki w rozpatrywanym przedziale czasowym wykazuje
większe zróżnicowanie niż dwutlenek azotu (rys. 5). W roku 2014 w miesiącach sezonu
letniego obserwuje się podobne zależności jak w przypadku dwutlenku azotu – otrzymane
wartości stężeń w większości przypadków są niższe niż w roku 2004. Natomiast porównanie
wartości stężeń z sezonu grzewczego nie jest w pełni możliwe, gdyż w serii pomiarowej
z roku 2004 brakuje wyników ze stycznia i lutego. Można zauważyć jedynie, że
w październiku i listopadzie 2014 roku nastąpił wzrost stężeń SO 2, a z kolei w marcu i grudniu
odnotowano znaczący spadek stężeń tego zanieczyszczenia.
7. Podsumowanie
Badanie stanu jakości powietrza, obejmujące pomiary stężeń dwutlenku azotu,
dwutlenku siarki i benzenu prowadzone metodą pasywną w jednym punkcie pomiarowym
na terenie Kolonowskiego, było możliwe dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Gminy
w Kolonowskiem – umowa z dnia 17 stycznia 2014 r.
Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń wartości normatywnych,
natomiast wskazały znaczne różnice w poziomach stężeń uzyskiwanych w okresie grzewczym
i pozagrzewczym. Potwierdza to tezę, że istotną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest
niska emisja pochodząca z emitorów indywidualnych palenisk, która dodatkowo
skorelowana jest z warunkami atmosferycznymi panującymi w danym roku. Nie bez
znaczenia

jest

również

zanieczyszczenie

powietrza

pochodzące

z

transportu

komunikacyjnego.
Uzyskane wyniki badań mogą zostać wykorzystane do podejmowania racjonalnych
działań z punktu widzenia ochrony powietrza m.in. przy wydawaniu pozwoleń na emisję
gazów do powietrza, czy opracowywaniu programów związanych z eliminacją niskiej emisji.
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW DWUTLENKU AZOTU, DWUTLENKU SIARKI
I BENZENU OTRZYMANYCH W 2014 ROKU W KOLONOWSKIEM
Stacja pomiarowa w Kolonowskie, ul. Szkolna 1a
Okres pomiarowy

Średnie stężenie NO2 Średnie stężenie SO2 Średnie stężenie C6H6
w okresie
w okresie
w okresie
pomiarowym [g/m3] pomiarowym [g/m3] pomiarowym [g/m3]

20.01.14-16.02.14

23,0

10,3

3,8

17.02.14-16.03.14

21,6

9,2

3,3

17.03.14-21.04.14

14,3

6,9

1,8

22.04.14-18.05.14

8,9

2,8

1,2

19.05.14-16.06.14

6,3

1,8

0,7

17.06.14-20.07.14

4,9

1,5

0,6

21.07.14-17.08.14

6,5

1,1

0,7

18.08.14-14.09.14

7,5

1,0

1,0

15.09.14-19.10.14

10,2

2,0

1,5

20.10.14-18.11.14

16,8

5,1

2,8

19.11.14-14.12.14

22,1

9,9

3,8

15.12.14-22.01.15

15,0

7,7

3,0

Średnia ważona wartość
stężenia z serii pomiarowej

13,0

4,9

2,0
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