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Wstęp
Problem zanieczyszczenia powietrza związany z roz-

wojem motoryzacji  czyli spalin silnikowych jest bar-
dzo ważny, mimo że ich sumaryczna emisja jest dużo 
mniejsza w porównaniu z emisją spalin pochodzenia 
energetycznego i przemysłowego, to ich koncentracja 
na wydzielonych obszarach może być bardzo duża, 
o czym łatwo przekonać się stojąc choćby na przystan-
kach autobusowych. Stąd też obserwuje się zaostrze-
nie ograniczeń normatywnych dotyczących stężenia 
toksycznych składników spalin tych silników, a ich ten-
dencje rozwojowe są  w znacznym stopniu wymuszane 
przez zaostrzające się przepisy ekologiczne. Emisja do 
atmosfery, gleby i wód – związków toksycznych takich 
jak: tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), tlenki siarki 
(SO), węglowodory (HC) i pyłów odbija się niekorzystnie 
na zasobach naturalnych Ziemi. Znaczny udział w emi-
sji zanieczyszczeń ma motoryzacja [2]. Decyduje o tym 
masowość pojazdów i powszechność ich użytkowania. 

W Polsce transport drogowy odpowiada za emisję 63% 
tlenku azotu, 80% tlenku węgla, 10-25% pyłów zawie-
szonych w powietrzu i około 6,5% dwutlenku siarki. 

1. System automatycznych stacji 
pomiarowych 
1.1. Stacje pomiarowe na terenie Szczecina  

Automatyczne stacje pomiarowe zanieczyszczeń po-
wietrza, funkcjonują od 1 stycznia 2005 r. w systemie 
pomiarowym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Szczecinie. System ten został utworzony 
w ramach projektu PHARE, obejmującego osiem wo-
jewództw położonych wzdłuż zachodniej i południowej 
granicy Polski. Wykonawcą Projektu  jest francuska fi r-
ma ISÉO [3].

W systemie na terenie Szczecina pracują 3 automa-
tyczne stacje:

  1 - Szczecin ul. Andrzejewskiego,
  2 - Szczecin ul. Piłsudskiego,
  3 - Szczecin ul. Łączna.
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Rys. 1. Stacja pomiarowa 1 Szczecin ul. Andrzejewskiego, widok ogólny i lokalizacja [3]
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Każda ze stacji  ma nieco odmienne zdanie i jest 
z tym bardzo ściśle powiązane  jej umiejscowienie, za-
kres i metodyka podejmowanych badań. 

 Pozostałe 3 stacje znajdują się na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego i są połączone w jednolity 
system.

Biorąc po uwagę fakt stwierdzony w trakcie wcze-
śniejszych długoletnich pomiarów dużą uwagę poświę-
cono pomiarom zapylenia powietrza w aglomeracji 
szczecińskiej, ponieważ od kilku lat emisja cząstek sta-
łych (PM) wzbudza duże zainteresowania. Znajduje to 
odbicie w zwiększającej się ilości prowadzonych prac 
badawczych, dotyczących tego zjawiska.

Za cząstki stałe PM uważa się powszechnie produk-
ty wydostające się z układu wylotowego silnika o kon-
systencji stałej  lub ciekłej, zawierające pewna ilość 
cząstek węgla, związków siarki i azotu, metali oraz 
ciężkich węglowodorów i skondensowanej pary wod-
nej. Struktura chemiczna cząstki stałej przedstawia się 
następująco:

  sadza  50%,
  tlenki siarki i woda 26 %,

  węglowodory z oleju smarującego 18 %,
  węglowodory z paliwa 6%.
Pomiary cząstek stałych PM 10 oraz nietypowo 

w Szczecinie PM 2,5 dowodzą ,że powstają one głów-
nie w wyniku ruchu tranzytowego dużych samochodów 
ciężarowych. Dla tego skutecznymi metodami ochrony 
środowiska są coraz ostrzejsze normy dotyczące emi-
sji szkodliwych substancji przez nowoczesne silniki 
,paliwa nie zawierające związków siarki oraz innych 
toksycznych dla organizmów żywych ,ludzi ,zwierząt 
substancji.

W 2014 roku wprowadzona zostanie norma emisji 
spalin Euro 6, która zakłada nie tylko korektę obowią-
zujących limitów emisji poszczególnych związków, ale 
również wprowadza limity dla nowych związków: PN 
(Particle Number) oraz NH3. W opublikowanym pro-
jekcie normy ustawodawca zakłada również wykorzy-
stanie mobilnych analizatorów z grupy PEMS (Potra-
ble Emission Measurement System) do oceny emisji 
gazów wylotowych w rzeczywistych warunkach eks-
ploatacji pojazdów. Powyższe analizatory umożliwiają 
pomiarów stężeń CO, CO2, THC (CH4 + NMHC), NOx 

Tab. 1. a) Stacja pomiarowa 1 – Szczecin, ul. Andrzejewskiego
Adres Szczecin, ul. Andrzejewskiego
Data uruchomienia 01.01.2005

Współrzędne geografi czne Długość: 14 39’48”
Szerokość: 53 22’51”

Wysokość nad poziomem morza 10 m n.p.m.
Typ stacji Tło miejskie

Mierzone zanieczyszczenia / metodyka pomiarowa

 – Dwutlenek siarki (SO2) / metoda fl uorescencyjna
 – Tlenek azotu (NO) / metoda chemiluminescencji
 – Dwutlenek azotu (NO2) / metoda chemiluminescencji
 – Tlenki azotu (NOx) / metoda chemiluminescencji
 – Pył zawieszony (PM10) / pochłanianie promieniowania beta
 – Ozon (O3) / metoda fotometrii w nadfi olecie

Reprezentatywność stanowisk pomiarowych
 – SO2 - kilkanaście km
 – NO, NO2, NOx - kilkaset m
 – PM10 - kilkaset m
 – O3 - kilkanaście km

Parametry meteorologiczne

 – Temperatura powietrza
 – Wilgotność powietrza
 – Prędkość wiatru
 – Kierunek wiatru
 – Ciśnienie atmosferyczne

 
Rys. 2. Stacja pomiarowa 2 – Szczecin, ul. Piłsudskiego, widok ogólny i lokalizacja [3]



AUTOBUSY204

(NO + NO2), NH3, PM, PN, masowego natężenia prze-
pływu gazów wylotowych oraz umożliwiają odczyt pa-
rametrów pracy silnika spalinowego z układu diagno-
stycznego pojazdu. Na tej podstawie wyznaczana jest 
emisji jednostkowa powyższych związków – wyrażonej 
w g/(kW.h). Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie 
emisji toksycznych składników gazów wylotowych we 

wszystkich obszarach pracy silnika spalinowego – obo-
wiązujące testy homologacyjne odwzorowują jedynie 
reprezentatywne warunki pracy silników pojazdów cię-
żarowych. Zatem wykorzystywanie analizatorów z gru-
py PEMS umożliwia kompleksową analizę wpływu wa-
runków pracy zarówno pojazdu, jak i silnika na emisję 
gazów wylotowych [4].

Tab. 2. b) Stacja pomiarowa 2 – Szczecin, ul. Piłsudskiego
Adres Szczecin, ul. Piłsudskiego
Data uruchomienia 01.01.2005

Współrzędne geografi czne Długość: 14 33’25”
Szerokość: 53 26’18”

Wysokość nad poziomem morza 20 m n.p.m.
Typ stacji Zanieczyszczeń komunikacyjnych

Mierzone zanieczyszczenia / metodyka pomiarowa

 – Dwutlenek siarki (SO2) / metoda fl uorescencyjna
 – Tlenek azotu (NO) / metoda chemiluminescencji
 – Dwutlenek azotu (NO2) / metoda chemiluminescencji
 – Tlenki azotu (NOx) / metoda chemiluminescencji
 – Pył zawieszony (PM2,5) / pochłanianie promieniowania beta
 – Benzen (C6H6) / metoda chromatografi czna
 – Ksylen (C8H10) / metoda chromatografi czna
 – m,p-Ksylen (C8H10) / metoda chromatografi czna
 – Toluen (C7H8) / metoda chromatografi czna
 – Tlenek węgla (CO) / metoda spektrofotometrii w podczerwieni

Reprezentatywność stanowisk pomiarowych

 – SO2 - kilka km
 – NO, NO2, NOx - kilkaset m
 – PM2,5 - kilkaset m
 – C6H6, C7H8, C8H10 - kilkaset m
 – CO - kilkaset m

Parametry meteorologiczne

 – Temperatura powietrza
 – Wilgotność powietrza
 – Prędkość wiatru
 – Kierunek wiatru
 – Ciśnienie atmosferyczne
 – Opad atmosferyczny

Tab. 3. c) Stacja pomiarowa 3 – Szczecin, ul. Łączna
Adres Szczecin, ul. Łączna
Data uruchomienia 01.01.2005

Współrzędne geografi czne Długość: 14 33’25”
Szerokość: 53 28’19”

Wysokość nad poziomem morza 100 m n.p.m.
Typ stacji Oddziaływanie Z.CH. "Police" na miasto Szczecin

Mierzone zanieczyszczenia / metodyka pomiarowa

 – Dwutlenek siarki (SO2) / metoda fl uorescencyjna
 – Tlenek azotu (NO) / metoda chemiluminescencji
 – Dwutlenek azotu (NO2) / metoda chemiluminescencji
 – Tlenki azotu (NOx) / metoda chemiluminescencji
 – Pył zawieszony (PM10) / pochłanianie promieniowania beta
 – Tlenek węgla (CO) / metoda spektrofotometrii w podczerwieni

Reprezentatywność stanowisk pomiarowych
 – SO2 - kilkanaście km
 – NO, NO2, NOx - kilkanaście km
 – PM10 - kilkanaście km
 – CO - kilkanaście km

Parametry meteorologiczne

 – Temperatura powietrza
 – Wilgotność powietrza
 – Prędkość wiatru
 – Kierunek wiatru
 – Ciśnienie atmosferyczne
 – Opad atmosferyczny
 – Promieniowanie słoneczne
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Rys. 3. Stacja pomiarowa 3 – Szczecin, ul. Łączna, widok ogólny i lokalizacja [3]

Podsumowanie
Funkcjonujący w Szczecinie system monitoringu 

potwierdził w pełni swoja przydatność i skuteczność 
dokonywanych pomiarów. Pomiary archiwizowane  na 
przestrzeni lat  dają rzeczywisty obraz  zmian zanie-
czyszczenia środowiska oraz wielkości mierzonych 
substancji. W przypadku pojazdów osobowych  i cię-
żarowych mniejszych ładowności  nie ma to tak duże-
go wpływu na emisję i zużycie paliwa, jak w przypadku 
pojazdów ciężarowych przeznaczonych do przewozów 
długodystansowych – o dmc 40 000 kg. Ruch tego 
typu pojazdów przez główne arterie komunikacyjne 
aglomeracji miejskiej powoduje zwiększenie wpływu 
emisji szkodliwych i toksycznych składników spalin na 
imisję zanieczyszczeń. Dlatego wiele aglomeracji przy-
gotowuje swoją infrastrukturę tak, aby ruch pojazdów 
ciężarowych odbywał przede wszystkim poza jej gra-
nicami. Aglomeracja szczecińska nie posiada pełnej 
obwodnicy i ruch pojazdów ciężarowych odbywa się 
przez centrum miasta powodując zwiększenie nega-
tywnego wpływu transportu drogowego na środowisko 

naturalne. Rozbudowa infrastruktury transportu samo-
chodowego jest prowadzona z dużym rozmachem i już 
zaczyna przynosić widoczne efekty.
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System of monitoring of contaminating of air in the Szczecin area

Abstract
Paper discussed the structure , endowment and principles of functioning of systems of automatic monitoring 

contaminating of air in the  Szczecin area. Correctly acting station measuring and continuous monitoring of rese-
arched parameter to battles about clearness of air defi ning degree threat – it forceful instrument. Long-term conti-
nuous research enable taking up of forceful operation and decision of domain of natural environmental protection.
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