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1. Podstawy formalne

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy z dnia 6 lutego 2017 r., zawartej

pomiędzy Powiatem Brzeskim, a Wojewódzkim lnspektoratem Ochrony Środowiska w Opolu.

W powiecie brzeskim w 2017 r. badania stanu zanieczyszczenia powietrza metodą pasywną,

w  zakresie  dwutlenku  siarki  i  dwutlenku  azotu,   prowadzono  na  czterech  stanowiskach

pomiarowych, zlokalizowanych w Brzegu, Grodkowie oraz Lewinie Brzeskim.

2. Cel i zakres badań

Celem    prowadzenia    badań    była    ocena    poziomu    zanieczyszczenia    powietrza

atmosferycznego  dwutlenkiem  azotu  i  dwutlenkiem  siarki  na  terenie  powiatu  brzeskiego.

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.    Prczwo    ocA7^o7ej;    s'''roc7owz.§kcr

(Dz.  U.  2017  r.  poz.  519,  z  późn.  zm.)  oraz  rozporządzeniami  wykonawczymi,  stężenia

zanieczyszczeń w  powietrzu powimy być  zredukowane przynajmniej  do  poziomu  stężenia

dopuszczalnego w określonym terminie i nie powinny przekraczać wartości dopuszczahej po

upływie tego terminu. W tabeli 1  przedstawiono wartości dopuszczalne, a także dopuszczalne

częstości     ich     przekraczania     ustalone     dla     dwutlenku     azotu     i     dwutlenku     siarki

w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  sierpnia  2012  r.  w  sprc7wz.e pozz.omów

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U . z 2012 r. poz. 1031).

Tgiheka 1. Poziomy dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia ludzi

Substancja Okres uśrednianiawynikówpomiarów Dopuszczalny poziom DopuŚzcza]na
substańcji częstość

w Powietrzu mg/m3] przekraczania

D"tlenek azotu
1 godzina 200 1 8 razy

rok 40

D"tlenek siarki
1 godzina 350 24 razy

24 godziny 125 3 razy

Ze względu na specyfikę pomiarów prowadzonych metodą pasywną, umożliwiających

porównanie  zmierzonych  stężeń  z  poziomem  dopuszczalnym  określonym  dla  roku,  jako

warto ści nomowane przyj ęto :
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- dla dwutlenku azotu -poziom dopuszczalny -40 Ltg/m3,

-  dla  dwutlenku  siarki -  poziom  dopuszczalny -  20  LLg/m3  (dla  dwutlenku  siarki  dla

kryteriumochronyzdrowialudziniejestnomowanyrocznypoziomdopuszczalny,dlategodo

celów  porównawczych  przyjęto  poziom  dopuszczalny  ze  względu  na  ochronę  roślin  na

podstawierozporządzeniaMinistraŚrodowiskazdnia24sierpnia2012r.wfprc}wz.epozJ.omów

#J.€#ór};cĄ s'#ć)s/cr#c/.z. wpowz.efrzc/ (Dz. U. z 2012 r. poz.  1031).

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 imych metod

(automatyczne,   manualne)  nie  wymaga  wymuszonego  przepływu  powietrza  przez  układ

pomiarowy, gdyż zanieczyszczenia wnikają wraz z powietrzem do środka próbnika na drodze

dyfiizji,  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 w powiecie brzeskim do oznaczania dwutlenku siarki

i  dwutlenku  azotu  wykorzystano  metodę  pasywną,  opartą na japońskiej  metodzie  Amaya

z miesięcznym okresem ekspozycji.  Zastosowano próbniki pasywne  Centrum lnnowacyjno-

Wdrożeniowego „PROPAGATOR" (rys.1 ), a stężenia badanych substancji oznaczano metodą

chromatografiijonowej.

Po    około    miesięcznym    okresie    ekspozycji,    próbniki    z    wszystkich   punktów

pomiarowych 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 poza grzewczym.
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F+ys.1. Próbnik pasywny do oznacĘania stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu

5. Lokalizacja punktów pomiarowych

Kampanię  pomiarową  w  2017  roku  na  terenie  powiatu  brzeskiego   prowadzono

w czterech punktach pomiarowych (tabela 2), zlokalizowanych w:

•     Brzegu, przyul. Gaj,

•     Brzegu, przy ul. Bohaterów Monte cassino,

•     Grodkowie, przy ul. Słowackiego,

•     Lewinie Brzeskim, przy ul. Narutowicza.

T: uhe*a 2. Charakterystyka stanowisk pomiarowych

Lp. Lokaljzacja stacj ipomial`Owej

Typ stacji Typ streS Charakterystyka stacji
pomiarowej pomiarowej
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1. Brzeg, ul. Gaj - - X X - - X - - - -

2.
Brzeg, ul. BohaterówMonteCassino - - X X - - X - - - -

3.
Grodków,ul.Słowackiego - - X X - - X X - - -

4.
Lewin Brzeski,ul.Narutowicza - - X X - - X - - - -

Punkty   pomiarowe   zostały   zlokalizowane   zgodnie   z   wymaganiami   określonymi

w  rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  września  2012  r.  w sp` rowz.e  c7o4o7tj;wcz#z.cr

oce#); poz7.omów  §c/ć)§/o7cc/.z.  w powz.e/rz%  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  1032),  przy  uwzględnieniu

technicznych możliwości,  a także biorąc pod uwagę ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem

lub kradzieżą.
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6. Omówienie wyników pomiarów

Pomiary  stężeń  dwutlenku  siarki  i  dwutlenku  azotu  na  terenie  powiatu  brzeskiego

prowadzono  w okresie styczeń -grudzień 2017 r.  Otrzymana roczna,  ciągła seria wyników

pomiarów pozwoliła na uzupehienie informacji o poziomach stężeń tych zanieczyszczeń na

terenie  powiatu.  W  zamieszczonych  na  końcu  opracowania  zestawieniach  przedstawiono

wyniki pomiarów uzyskane w po szczegó lnych okresach pomiarowych.

Tęihdai 3. Uśrednione wyniki pomiarów uzyskane na stanowiskach pomiarów pasywnych
w powiecie brzeskim w 2017 roku
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DWUTLENEK AZOTU -roczny poziom dop"zcza]ny -40 [vg/m3]

Brzeg, ul. Gaj 17,5 44 31,9 9,8 23,4 11,9

Brzeg, ul. BohaterówMonteCassino
17,3 43 29,5 9,2 23,3 11,3

Grodków,ul.Słowackiego
13,5 34 29,2 5,8 18,4 8,7

Lewin Brzeski,ul.Narutowicza
16,7 42 28,2 8,3 21,8 10,7

DWUTLENEK SIARKI - roczny poziom dopuszczalny -20* mg/m3]

Brzeg, ul. Gaj 3,7 19 12,4 <1,0 5,9 1,5

Brzeg, ul. BohaterówMonteCassino
3,2 16 9,5 <1,0 5,0 1,5

Grodków,ul.Słowackiego 4,5 23 15,0 <1,0 7,4 1,6

Lewin Brzeski,ul.Narutowicza
3,6 18 12,7 <1,0 5,9 0,9

* ze względu na ochronę roślin

6.1. Dwutlenek azotu

Cykl   pomiarów   prowadzonych   w   2017   r.   w   czterech   punktach   pomiarowych

zlokalizowanych   w   Brzegu,   Grodkowie   i   Lewinie   Brzeskim   wykazał   zróżnicowanie

Średniorocznych   stężeń  dwutlenku   azotu  w  zależności  od   lokalizacji   stacji  pomiarowej

(tabela  3).  Średnie  stężenia  ksztaftowab  się  w  granicach  13,5  -  17,5  LLg/m3,  przy  czym

najniższe  stężenie  wystąpiło  w  Grodkowie,  natomiast  najwyższe  w  Brzegu  przy  ul.  Gaj.

Oznacza to, że uzyskane wyniki nie przekroczyły, podobnie jak w latach wcześniejszych, 44%
4
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mL.J`

wartości rocznej normy (wartość poziomu dopuszczahego dla okresu roku wynosi 40 Hg/m3).

Analizując     wielkości     stężeń,     obliczonych     dla     sezonu     grzewczego      (01.10-31.03)

i pozagrzewczego  (01.04-30.09)  można  stwierdzić,  że  w  sezonie  grzewczym  stężenia  były

2-krotnie   wyższe   niż   w   sezonie   pozagrzewczym.    Różnice   te   można   zaobserwować

na rys. 2 - 5, przedstawiających miesięczne rozkłady uzyskanych stężeń, które wykazują ich

minimalny  poziom  w  okresie  kwiecień  -  wrzesień,   natomiast  najwyższy  w  miesiącach

pierwszego  kwartału  2017  roku  oraz  listopadzie  i  grudniu.  Rozpatrując  uzyskane  wartości

ekstremalne, można zaobserwować, że najwyższe stężenia wystąpiły w styczniu na wszystkich

stanowiskach pomiarowych,  a wartość maksymalną wynoszącą 31,9  Hg/m3  odnotowano  na

stanowisku  przy  ul.  Gaj  w  Brzegu.  Najniższe  stężenia  wystąpiły  w  czerwcu  na  stacjach

w  Brzegu  oraz  Grodkowie,  natomiast  na  stacji  w  Lewinie  Brzeskim  w  maju.   Wartość

minimalna wynosząca 5,8 Lig/m3 wystąpiła na stacji w Grodkowie.

6.2. Dwutlenek siarki

Stężenia  dwutlenku  siarki  były  oznaczane  z  tych  samych  próbników  co  stężenia

dwutlenku azotu, natomiast utrzymywały się na znacznie niższym poziomie,  ksztaftując się

w granicach 3,2 -4,5 Lig/m3, przy czym najniższe stężenie Średnioroczne wystąpiło w Brzegu

przy ul. Bohaterów Monte Cassino, a najwyższe w Grodkowie. Oznacza to, że stężenia średnie

osiągnęły   niskie   wartości,   gdyż   nie   przekroczyły   23%   wartości   kryterialnej.   Okresem

dominujących    poziomów    stężeń    dwutlenku    siarki   był    sezon    grzewczy,    gdyż    dla

poszczególnych  punktów  pomiarowych  wartości   stężeń  były  3   -   7-krotnie  wyższe  niż

w sezonie pozagrzewczym. Przedstawiony na rys. 2 - 5 rozkład uzyskanych stężeń, wykazuje

ich minimalny poziom w okresie maj  - wrzesień,  natomiast maksymalny w styczniu,  lutym

i      marcu.   Spośród   uzyskanych   wartości   ekstremalnych,   najwyższe   stężenie   wystąpiło

w  styczniu  w  Grodkowie,  które  wyniosło   15,0  łtg/m3.  Najniższe  stężenia  zarejestrowano

w   okresie   pozagrzewczym     na  wszystkich   stacjach,   gdzie   w   większości   przypadków,

odnotowana   wartość   znajdowała   się   poniżej   progu   oznaczalności   stosowanej   metody

pomiarowej, który wynosi 1,0 Hg/m3.
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Rys. 2. Poziom stężeń dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki
w Bizegu przy ul. Gaj w roku 20]7
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|dwutlenck azotu      ldwutlcnck siarki

Rys. 3. Poziom stężeń dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki
w Brzegu przy ul. Boliaterów Monte Cassino w roku 2017  -
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Rys. 4. Pozioin stężeń dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki
w Grodkowie przy ul. Slowackiego w roku 2017

\Ąu\L`~`:;::A1~o:''\:`\;`;`:``i:\\;t:]:::::;:n`T\:::ąQ:::t::=:\::,\\::b`=;:\\;`\:;:t,\*::oóQ;\{:t\t\Q+"

|dwutlenek azotu       iidwutlenek  siarki

Rys. 5. Poziom stężeń dwutlenku  azotu oraz dwutlenku  siarlri
w Lewinie Bi.zeskim  przy ul. Narutowicza w roku 2017
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6.3. Porównanie serii pomiaińw uzyskanych w ]atach 2013-2017

Analizując roczne  serie pomiarowe z minionych pięciu  lat,  przęprowadzone metodą

pasywną w zakresie pomiarów stężeń dwutlenku azotu i dwutlenku siarki na terenie powiatu

brzeskiego,   można  zauważyć,   że  wykazały  one  pewne  zróżnicowanie,   w  zależności  od

lokalizacji stacji pomiarowej oraz warunków meteorologicznych.

Rys. 6. Porównaiiie rocznych  stężeń dwutlenku azotu

Brzeg. u].  Gaj Bi.zeg, ul. Bohatei.ów                      Ci rodków`
Moii{e cassino                      u{.  Słowaekiego

lil2013     12014     .2015     ffl2016         2{)17

Lewin  Brzcski,
ul.  Narutowicza

Rys. 7. Porównanie  rocznych stężeń dwiitlenku siarki

Brzeg, ul. Gaj Bł.zeg. ii l. Bohaterów                      Gt.odków,
Monte cassino                     ul.  Slowackiego

112(lr`     12014    12015     ffi2(jl6        2017

Lewin  Brzeskj,
ul.  Narutow ii`za

W omawianym pięcioleciu,  poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem  azotu,

zmieniał  się  w  zależności  od  panujących  warunków  meteorologicznych.  W  roku  2014  na

większości stacji pomiarowych rejestrowano najwyższe stężenia w rozpatrywanym przedziale

czasowym,  za wyjątkiem stanowiska pomiarowego w Lewinie BrzeskirrL  gdzie odnotowana

wartość  stężenia  była  nieznacznie  niższa  niż  w  roku  2013.  W  roku  2017,  na  wszystkich

stanowiskach    pomiarowych    stężenia    Średnioroczne    osiągnęły    wyższy    poziom    niż

w roku 2016 (rys. 6).
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Poziom   stężeń   dwutlenku   siarki   na   przełomie   pięciu    lat   wykazuje   większe

zróżnicowanie niż dwutlenek azotu. Najwyższe stężenia wystąpiły w 2013 roku w Grodkowie

i Lewinie Brzeskim. W roku 2017, na trzech stanowiskach pomiarowych, stężenia dwutlenku

siarki  osiągnęły  najniższe  wartości  w  badanym  przedziale  czasowym,  z  wyjątkiem  stacji

w Brzegu przy ul.  Bohaterów Monte Cassino,  gdzie średnioroczne stężenie utrzymuje się na

tym samym poziomie od 2015 roku (rys. 7).

7. Podsumowanie

Badanie   stanu  jakości   powietrza,   obejmujące   pomiary   stężeń   dwutlenku   azotu

i dwutlenku siarki prowadzone metodą pasywną w czterech punktach pomiarowych na terenie

powiatu   brzeskiego,   było   możliwe   dzięki   współpracy   pomiędzy   Powiatem   Brzeskim,

aWojewódzkimlnspektoratemOchronyŚrodowiskawOpolu-umowazdnia6lutego2017r.

Przeprowadzone  pomiary  nie  wykazały  przekroczeń  wartości  normatywnych,   natomiast

wskazały znaczńe różnice w poziomach stężeń uzyskiwanych w okresie grzewczym i poza

grzewczym. Potwierdza to tezę, że istotną przyczyną zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem

siarki,   jak   również   dwutlenkiem   azotu,   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,  co  można zaobserwować w różnicach stężeń na

po szczególnych stacj ach pomiarowych.

Uzyskane  wyniki  badań  mogą zostać  wykorzystane  do  podejmowania  racjonalnych

działańzpunktuwidzeniaochronypowietrzam.in.przywydawaniupozwoleńnaemisjęgazów

do   powietrza,   czy  opracowywaniu  programów   związanych  z   eliminacją  niskiej   emisji.

Wyniki z przeprowadzonej metodą pasywną serii pomiarów wprowadzone zostały do krajowej

bazy zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego -JPOAT2.0 -stanowiącej element Systemu

lnformacyjnego lnspekcji Ochrony Środowiska -Ekoinfonet.
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW DWUTLENKU AZOTU I DWUTLENKU
SIARKI 0TRZYMANYCH W 2017 ROKU W POWIECIE BRZESKIM

Stacja pomiarowa w Bizegu, ul. Gaj

Okres pomiarow Średnie stężenie N02 Średnie stężenie S02
w okresie pomiarowym [LLg/m3] W okresie pomiarowym [LLg/m3]

14.12.16-08.01.17 23,8 9,2

09.01.17-05.02.17 31,9 12,4

06.02.17-05 .03.17 23,8 7,8

06.03.17-09.04.17 17,2 2,4

10.04.17-07.05.17 10,9 2,7

08.05 .17-04.06.17 11,4 2,0

05 .06.17-09.07.17 9,8 <1,0*

10.07.17-06.08.17 9,9 <1,0*

07.08.17-10.09.17 12,9 1,6

11.09.17-08.10.17 16,0 2,0

09.10.17-05.11.17 20,8 4,0
06.11.17-10.12.17 24,1 1,7

Średnia ważona wartośćstężeniazseriipomiarowej*
17,5 3,7

wartość progu  oznaczalności  stosowanej  metody badawczej  wynosi  1,0  Hg/m3;  do  obliczeń-średniej  rocznej

przyjęto połowę wartości granicy oznaczalności

Stacja pomiarowa w Bizegu, ul. Bohaterów Monte Cassino

Okres pomiarow Średnie stężenie N02 Średnie stężenie S02
w okresie pomiarowym [pg/m3] w okresie pomiai.owym [LLg/m3]

14.12.16-08.01.17 28,8 6,3

09.01.17-05 .02.17 29,5 9,5

06.02.17-05.03.17 21,4 8,3

06.03.17-09.04.17 17,8 5,0

10.04.17-07.05.17 10,0 2,6

08 .05 .17-04.06.17 10,2 1,4

05.06.17-09.07.17 9,2 <1,0*

10.07.17-06.08.17 10,9 1,2

07.08 .17-10.09.17 12,0 <1,0*

11.09.17-08.10.17 14,9 2,3

09.10.17-05.11.17 20,2 1,1

06.11.17-10.12.17 24,3 1,3

Średnia ważona wartośćstężeniazseriipomiarowej
17,3 3'2

*wartość progu  oznaczalności  stosowanej  metody badawczej  wynosi  1,0  LLg/m3;  do  obliczeń  średniej  rocznej

przyjęto połowę wartości granicy oznaczalności
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Wojewódzki    hspektorat    Ochrony    Srodowiska    w    Qpolu

Stacja pomiarowa w Grodkowie, ul. Słowackiego

Okres pomiarowy Średnie stężenie N02 Średnie stężenie S02
w okresie pomiarowym [LLg/m3] w okresie pomiarowm mg/m3]

14.12.16-08.01.17 14,8 7,9

09.01.17-05 .02.17 29,2 15,0

06.02.17-05 .03.17 19,3 11,8

06.03 .17-09.04.17 15,6 4,1

10.04.17-07.05.17 9,0 3,2

08.05.17-04.06.17 8,3 2,0

05.06.17-09.07.17 5,8 1,6

10.07.17-06.08.17 6,7 <1'0*

07.08.17-10.09.17 9,6 <1,0*

11.09.17-08.10.17 12,1 1,5

09.10.17-05.11.17 14,9 2,1

06.11.17110.12.17 18,1 5,5

Średnia ważona wartośćstężeniazseriipomiarowej
13,5 4,5

*wartość  progu  oznaczalności  stosowanej  metody badawczej  wynosi  1,0  LŁg/m3;  do  obliczeń  średniej  rocznej

przyjęto połowę wartości granicy oznaczalności

Stacja pomiarowa w Lewinie BHeskim, ul. Narutowicza

Okres pomiarowy Średnie stężenie N02 Średnie stężenie S02
w okresie pomiarowym mg/m3] w okresie pomiarowym [Lig/m3]

14.12.16-08 .01.17 23,6 8,8

09.01.17-05 .02.17 28,2 12,7

06.02.17-05 .03.17 24,3 9,2

06.03.17-09.04.17 17,6 3,5

10.04.17-07.05.17 Zaginięcie próbnika

08.05.17-04.06.17 8,3 1,6

05 .06.17-09.07.17 9,1 <1,0*

10.07.17-06.08.17 9,8 <1'0*

07.08.17-10.09.17 11,4 <1,0*

11.09.17-08.10.17 13,4 <1,0*

09.10.17-05.11.17 18,8 1,4

06.11.17-10.12.17 21,0 2,1

Średnia ważona wartośćstężeniazseriipomiarowej
16,7 3,6

*wartość progu oznaczalności  stosowanej  metody badawczej  wynosi  1,0  Hg/m3;  do obliczeń  średniej rocznej

przyjęto połowę wartości granicy oznaczalności
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