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Zanieczyszczenie powietrza w Łodzi
I Przyczyny i uwarunkowania zanieczyszczenia powietrza
Na jakość powietrza atmosferycznego w mieście ma wpływ szereg czynników.
Są to czynniki antropogeniczne (emisja substancji gazowych i aerozoli do atmosfery,
użytkowanie terenu) oraz czynniki naturalne (warunki meteorologiczne).
Wyróżnia się 3 główne grupy emisji zanieczyszczeń do atmosfery:
- emisja punktowa (są to wszelkiego rodzaju kominy, wywietrznie i kanały wentylacyjne),
- emisja liniowa (komunikacyjna),
- emisja powierzchniowa (otwarte zbiorniki, hałdy i składowiska oraz obszary zwartej
zabudowy mieszkaniowej i handlowo-usługowej, nie podłączonej do zbiorczych
systemów centralnego ogrzewania).
Decydującą rolę dla jakości powietrza w Łodzi ma przede wszystkim emisja
powierzchniowa w dużych skupiskach zwartej, starej zabudowy miejskiej i podmiejskiej,
nie podłączonej do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ze względu na małą wysokość kominów
ta grupa źródeł emisji ma mały zasięg obszarowy oddziaływania, jednakże w dużych
skupiskach zabudowy (zwłaszcza w dzielnicy Łódź-Śródmieście, południowej części
dzielnicy Łódź-Bałuty oraz północnej części Łódź-Górna) ma ona decydujący wpływ na
stan zanieczyszczenia powietrza.
Oprócz emisji substancji do atmosfery wpływ na zanieczyszczenie powietrza
w Łodzi mają także czynniki meteorologiczne oraz gęstość zabudowy. W zależności od
występujących typów pogody zmieniają się warunki przewietrzania miasta, w tym tak
istotne dla rozprzestrzeniania sie zanieczyszczeń w powietrzu: kierunek i prędkość wiatru,
pionowa wymiana powietrza. Gęsta zabudowa miejska wpływa na gorsze przewietrzanie
Łodzi. Najgorszym przewietrzaniem charakteryzują się podwórka kamienic w centrum
miasta (tzw. studnie miejskie), w których tworzą sie zastoiska zanieczyszczonego
powietrza. Przewietrzanie miasta pogarsza także siatka wąskich, obudowanych
budynkami ulic w centrum miasta (tzw. kanionów ulicznych). W zależności od
usytuowania ulicy względem stron świata i przeważającego kierunku wiatru, część ulic
będzie stale słabo przewietrzana. Brak urozmaiconej wysokościowo zabudowy w centrum
miasta (ułatwiającej przewietrzenia miasta poprzez wzrost turbulencji) również powoduje
kumulowanie się zanieczyszczeń w powietrzu.
Podobnie jak w większości polskich miast, w Łodzi głównym problemem jakości
powietrza są zanieczyszczenia pyłowe (aerozole), ze względu na masowe spalanie węgla
kamiennego do celów grzewczych. W energetyce zawodowej (elektrownie,
elektrociepłownie i kotłownie) większość dużych źródeł wyposażona jest w instalacje
odpylające spaliny. Biorąc pod uwagę wysokość kominów łódzkich elektrociepłowni
stwierdzić należy, że ich wpływ na jakość powietrza w mieście jest niewielki. Spalanie
węgla w paleniskach domowych (piece kaflowe, domowe piece centralnego ogrzewania),
często o małym dostępie tlenu do paleniska powoduje zwiększoną emisję pyłu oraz wzrost
zawartości węglowodorów w składzie chemicznym ziaren emitowanego pyłu.
Rozkład przestrzenny emisji pyłu zawieszonego przedstawia mapa 1.
Zanieczyszczenie powietrza jest zjawiskiem o zmiennym w czasie nasileniu,
charakteryzującym się cyklicznością występowania. Stężenie zanieczyszczających
powietrze substancji zmienia się w cyklu rocznym, tygodniowym i dobowym. Cykl
roczny wynika ze zmian wielkości emisji w ciągu roku (występowania sezonu grzewczego
w I i III kwartale roku) oraz ze zmian warunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

w atmosferze w różnych porach roku. Cykl tygodniowy występuje w związku z różnicami
w wielkości emisji substancji do powietrza pomiędzy dniami roboczymi, a dniami wolnymi
od pracy. Cykl dobowy uwarunkowany jest zmianami emisji wynikającymi ze zmiany
aktywności ludzi w ciągu dnia oraz zmiennością warunków rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w atmosferze o różnych porach doby.
II System oceny jakości powietrza
Pomiary jakości powietrza na terenie Łodzi prowadzone są w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.
W Łodzi działa sieć pomiarów składająca się z 3 automatycznych stacji pomiarów
ciągłych, 3 poborników pyłu PM10, 1 pobornika pyłu PM2,5 oraz 21 stanowisk pomiarów
pasywnych. Przeznaczeniem stacji automatycznych (fot. 1), oprócz oceny jakości
powietrza jest także ostrzeganie ludności w wypadku występowania epizodów smogu oraz
sytuacji poważnych awarii. Pomiary manualne stężenia pyłu PM10 i PM2,5 wykonywane
są za pomocą poborników pyłu (fot. 2 i 3), w których zasysane powietrze, po odseparowaniu
pyłu o średnicy ziaren większej niż 10 µm, jest przepuszczane przez filtry, które później
podlegają ważeniu i analizom składu chemicznego w laboratorium WIOŚ.
Sieć pomiarowa uzupełniona jest przez 21 stanowisk pasywnych pomiarów stężenia
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu.
Ponadto ocena jakości powietrza wsparta jest obliczeniami w ramach
matematycznego modelowania jakości powietrza, w oparciu o bazy danych emisji, dane
meteorologiczne oraz informacje o ukształtowaniu i pokryciu terenu opisane w systemach
GIS. Dzięki matematycznemu modelowaniu jakości powietrza, którego wyniki
porównywane są stale z wynikami pomiarów, możliwe są analizy przestrzenne
i wyznaczanie zasięgów obszarów przekroczeń standardów jakości powietrza.
Dodatkowym elementem w którym wykorzystywane jest modelowanie matematyczne są
prognozy zanieczyszczenia powietrza dla obszaru województwa, ze szczególnym
uwzględnieniem Aglomeracji Łódzkiej (prezentowanych na odrębnych mapach na stronie
www.wios.lodz.pl).
III Wskaźniki zanieczyszczenia powietrza
Określone przepisami normy jakości powietrza w Polsce ustanowione ze względu
na ochronę zdrowia ludzi obejmują poziomy następujących substancji: benzen, dwutlenek
azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył PM2,5, pył PM10, oraz zawartość w pyle
PM10 metali (tj. ołów, arsen, kadm, nikiel) oraz zawartość benzo(a)pirenu jako wskaźnika
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Pył PM10 jest to aerozol, którego 50% masy ma średnicę aerodynamiczną ziaren
poniżej 10µm. Dzięki mikroskopijnym rozmiarom pył ten nie opada na podłoże, lecz
pozostaje w powietrzu w stanie zawieszonym, zachowując się jak gaz. Małe rozmiary pyłu
PM10 powodują jego przenikanie przez naturalne mechanizmy obronne organizmu
człowieka w głąb górnych dróg oddechowych.
W ramach pyłu PM10, jako odrębny wskaźnik jakości powietrza wydzielono także
frakcję o średnicy poniżej 2,5 µm, czyli pył drobny PM2,5. Składa się on głównie
z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, których gorące opary zestalają się

w powietrzu w mikroskopijne kropelki. Oprócz węglowodorów źródłem PM2,5 są też
przemiany fizykochemiczne zachodzące w atmosferze, w których biorą udział substancje
zwane prekursorami pyłu PM2,5, są to: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, amoniak,
niemetalowe lotne związki organiczne.
Poniżej przedstawiono poziomy dopuszczalne i docelowe wybranych
zanieczyszczeń pyłowych, stanowiących największe zagrożenie dla jakości powietrza
w Łodzi. Pełen wykaz normowanych poziomów substancji w powietrzu określono
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 03.03.2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). W zależności od czasu trwania
i częstotliwości narażenia organizmu człowieka na podwyższone stężenie pyłu
w powietrzu, skutki zdrowotne mogą być różne. Dlatego dla pyłu PM10 określono 2 normy
jakości powietrza o różnym czasie uśrednienia stężenia.
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IV Wyniki oceny jakości powietrza w Łodzi
Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym w Łodzi w latach 1968 - 2009
znacznie się zmniejszyło. Przedstawia to zamieszczony poniżej wykres obrazujący wyniki
najdłuższej w Polsce serii pomiarów stężenia pyłu zawieszonego na stacji przy ul.
Przybyszewskiego 10. Spadek wartości średniego rocznego stężenia pyłu spowodowany był
likwidacją wielu węglowych kotłowni przyzakładowych oraz użyciem węgla
o mniejszej zawartości skały płonnej, niż w latach minionych. Jednakże od 1996 r. notuje się
w Łodzi powolny wzrost średniej rocznej wartości stężenia pyłu zawieszonego.
Największe wartości stężenia substancji zanieczyszczających powietrze w ostatnim
10-leciu w Łodzi zanotowano w dniach 26-27 stycznia 2006 r. Wystąpił wtedy epizod
podwyższonych wartości stężenia tlenku węgla oraz pyłu PM10. W wyniku silnego
wychłodzenia podłoża nastąpiło zjawisko inwersji temperatury (powietrze znajdujące się
wyżej jest cieplejsze od powietrza zalegającego przy powierzchni ziemi), które hamuje
pionowe ruchy w atmosferze. W wyniku tego zjawiska, w powiązaniu z niewielką prędkością
wiatru nastąpiła wielokrotnie większa kumulacja zanieczyszczeń w powietrzu niż
zazwyczaj. Tego typu epizody są szczególnie niebezpieczne dla osób chorych na astmę oraz
choroby układu krążenia oraz osoby w wieku podeszłym i dzieci.
W oparciu o ustalone przepisami standardy jakości powietrza corocznie dokonuje się oceny
jakości powietrza. W wyniku ocen stwierdzono, że na terenie Łodzi corocznie od wielu lat
występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych oraz docelowych poziomów substancji
w powietrzu. Podstawowym problemem jakości powietrza w Łodzi jest przekroczenie
poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (zarówno dopuszczalnej średniej rocznej wartości
3
stężenia pyłu Da=40µg/m jak również dopuszczalnej liczby 35 dni z wartością stężenia
3
przekraczającą w ciągu dnia poziom D24=50 µg/m ).

LX
Obszar przekroczeń dobowej wartości poziomu dopuszczalnego pyłu PM10
obejmuje swym zasięgiem zazwyczaj całą dzielnicę Łódź-Śródmieście, południową część
dzielnicy Łódź-Bałuty oraz północną część dzielnicy Łódź-Górna, na wschodzie sięgając
2
zachodniej części dzielnicy Łódź-Widzew. Jest to obszar o powierzchni 78 km zamieszkały
przez 527,1 tys. osób, czyli, aż 71,5% mieszkańców miasta. Rozkład przestrzenny wartości
36 maksimum średniego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w Łodzi przedstawia mapa 2.
Przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej występują nieregularnie (wyłącznie
w latach o mroźnej zimie), obejmując swym zasięgiem znacznie mniejsze obszary
w centrum miasta.
Przekroczenia średniego rocznego poziomu dopuszczalnego pyłu drobnego PM2,5
(tj. Da=25µg/m3) w Łodzi obejmują swym zasięgiem o wiele mniejszy obszar o powierzchni
2
5,3 km , zamieszkały przez 74,9 tys. osób. Występowanie przekroczenia tego parametru jest
bardzo negatywnym zjawiskiem dla zdrowia mieszkańców Łodzi, gdyż drobna frakcja pyłu
zawiera większość czynników kancerogennych pyłu zawieszonego ze względu na swój
skład chemiczny. Rozkład przestrzenny wartości średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5
przedstawia mapa 3.
Największym problemem w skali Łodzi, jak również większości dużych polskich
miast jest zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w pyle
PM10. Wskaźnikiem tej grupy substancji jest benzo(a)piren, którego średnia roczna wartość
3
poziomu docelowego wynosić powinna 1ng/m . Rozkład przestrzenny wartości średniego
rocznego stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 w Łodzi przedstawia mapa 4. Obszar
przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu obejmował w 2010 r. aż 255,4 km2,
czyli większość obszaru miasta za wyjątkiem wschodniej jego części. Notowane wartości
stężenia przekraczały poziom docelowy nawet 8-krotnie. Największe stężenia
benzo(a)pirenu w pyle PM10 występuje w południowej części miasta. Wysoki poziom
stężenia WWA w pyle PM10 spowodowany jest m.in. przez coraz częściej spotykane
zjawisko spalania przez mieszkańców miasta odpadów komunalnych w paleniskach
domowych. Powoduje to emisję do powietrza silnie toksycznych, szkodliwych dla zdrowia
węglowodorów występujących w najbliższym sąsiedztwie obszarów zabudowy
mieszkaniowej nie podłączonej do miejskiej sieci cieplnej, często na obszarach
podmiejskich Łodzi.
V Działania naprawcze
W wyniku rocznych ocen jakości powietrza wykonywanych przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Aglomeracja Łódzka będąca strefą oceny jakości
powietrza corocznie otrzymuje najgorszą klasę C. W wyniku w/w ocen w 2005 r.
sporządzony został program ochrony powietrza, mający na celu wdrożenie inwestycji, które
spowodują obniżenie stężenia pyłu PM10 w powietrzu. W roku 2010 rozszerzono w/w
program o działania dotyczące zmniejszenia poziomu stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10.
Zapisane w w/w dokumentach działania naprawcze obejmują wieloletni plan inwestycyjny,
za którego realizację odpowiadać mają władze miasta.
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