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ZASTOSOWANIE MODELU NUMERYCZNEGO DO ANALIZY
ROZPRZESTRZENIANIA SIÊ ZANIECZYSZCZEÑ W LUBLINIE
WSTÊP
Zanieczyszczenie powietrza w du¿ych miastach uwarunkowane jest emisj¹ z zak³adów przemys³owych, sektora bytowo-gospodarczego. Wzrasta tak¿e udzia³ emisji
niskiej tj. zanieczyszczenie powietrza pochodz¹ce ze spalin pojazdów silnikowych
oraz kot³owni i palenisk domowych. Od wielu lat prowadzone s¹ na szerok¹ skalê
badania, których celem jest poznanie mechanizmów przebiegu reakcji fotochemicznych w troposferze, prowadz¹cych do powstawania zanieczyszczeñ wtórnych. Efektem tych badañ jest opracowanie matematycznych modeli zjawisk fizykochemicznych,
które w sposób jakociowy i ilociowy opisuj¹ przebieg g³ównych chemicznych reakcji w atmosferze. Wykorzystuje siê je do komputerowego symulowania przebiegu
procesów fizykochemicznych, maj¹cych miejsce w niskiej troposferze [1].

STRUKTURA PROGRAMU
Do realizacji modelu numerycznego zastosowano rodowisko programistyczne
C++ Builder [2, 3]. Program zosta³ napisany w oparciu o metody obliczania stanu
zanieczyszczenia powietrza dla róde³ istniej¹cych i projektowanych. Program wykonuje obliczenia dla zadanych parametrów emitora i otoczenia. Najpierw wyliczane jest
stê¿enie 30- minutowe wed³ug formu³y Pasquilla (opartej na rozk³adzie Gaussa) dla
36 sytuacji atmosferycznych (zgodnie z tokiem obliczeniowym opisanym w za³¹czniku do Rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i
Lenictwa z dnia 3 wrzenia 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla róde³ istniej¹cych i projektowanych) [4]. Stê¿enie to liczone w
odleg³oci do 100m w ka¿d¹ stronê zapisywane jest do 36 plików. Nastêpnie wybierana jest sytuacja, w której wyst¹pi stê¿enie maksymalne, Na podstawie tych stê¿eñ
oraz ró¿y wiatrów obliczane jest stê¿enie rednioroczne. Po prostu liczba wystêpowania danej sytuacji atmosferycznej dla danego kierunku podzielona przez liczbê
wszystkich zaobserwowanych sytuacji mno¿ona jest przez dane stê¿enie w danym
punkcie. W ten sposób z 36 robi siê jedna tablica, która nastêpnie jest transformowana.
* Aneta DUDA  Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³ Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
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Z uwagi na uzyskanie wymaganej dok³adnoci obliczeñ transformacja tablicy dokonywana jest co 1°.
Zasadniczym problemem pracy by³o przystosowanie programu do mo¿liwoci
symulacji transportu substancji zanieczyszczaj¹cych dla ród³a liniowego. Metoda zastêpowania ród³a liniowego zespo³em róde³ punktowych dotyczy róde³ odcinków
prostoliniowych o okrelonej d³ugoci, sta³ej emisji z jednostki d³ugoci i sta³ej efektywnej wysokoci emitora. W programie zastosowano metodê podzia³u ród³a liniowego o danej d³ugoci D na odcinki d³ugoci dk < 10 m, przy czym ród³o punktowe
usytuowane jest w rodku odcinka dk. Emisja zanieczyszczeñ z takiego ród³a linowego obliczana jest za pomoc¹ wzoru [4] :
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ek  emisja substancji zanieczyszczaj¹cych z jednego ze róde³ punktowych
zastêpuj¹cych ród³o powierzchniowe lub liniowe [g/s],
dk  d³ugoæ boku kwadratowego ród³a powierzchniowego lub d³ugoæ odcinka ród³a liniowego, powsta³ych z poddzia³u ród³a powierzchniowego
lub liniowego [m],
D  d³ugoæ boku kwadratowego ród³a powierzchniowego lub d³ugoæ ród³a liniowego [m].

Kolejnym etapem obliczeñ jest wykonanie obliczeñ na podstawie wprowadzonych danych parametrów technicznych emitora, danych meteorologicznych i charakterystycznych wielkoci wp³ywaj¹cych w sposób istotny na rozprzestrzenianie siê
zanieczyszczeñ:
 graniczna prêdkoæ gazów na wylocie emitora (Vgr) [4]
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h  geometryczna wysokoæ emitora liczona od poziomu terenu [m]

 emisja ciep³a z emitora (Q) [4]
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d  rednica wewnêtrzna wylotu emitora [m],
n  prêdkoæ gazów odlotowych na wylocie emitora [m/s],
C p  ciep³o w³aciwe gazów odlotowych przy sta³ym cinieniu w warunkach
normalnych [kJ/(m3 x K)],
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T  temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K],
ps  cinienie gazów odlotowych na wylocie emitora [KPa],
T 0  rednia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego (sezonu lub
roku) [K].
W przypadku braku informacji o cinieniu gazów na wylocie emitora przyjmuje siê
ps = 101,3 kPa..
Parametr charakterystyczny emitora K obliczany jest wed³ug formu³y Hollanda lub
Concawe:
 parametr emitora wed³ug formu³y Hollanda [4]

.
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 parametr emitora wed³ug formu³y Concave [4]

.

  4 

W tabeli 1 przedstawiono zasady wyznaczenia parametru emitora K [4].
Tabela 1. Zasady wyznaczenia parametru emitora K [4]
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Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza obejmuj¹ nastêpuj¹ce parametry meteorologiczne:
 prêdkoæ wiatru na wysokoci wylotu emitora (uh) [4]
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gdzie:
ua  prêdkoæ wiatru na wysokoci anemometru [m/s],
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 rednia prêdkoæ wiatru w warstwie od poziomu terenu do pozornego punktu
emisji û [4]

X
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m  stan równowagi atmosfery
H  wysokoæ pozornego punktu emisji lub efektywna wysokoæ ród³a powierzchniowego lub liniowego [m]
14  wysokoæ anemometru.

 wspó³czynnik poziomej dyfuzji atmosferycznej (sy) [4]
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A  wspó³czynnik we wzorze na obliczanie wspó³czynników dyfuzji atmosferycznej,
xa  sk³adowa odleg³oci emitora od punktu, dla którego dokonuje siê obliczeñ, równoleg³a do kierunku wiatru (wartoæ a podana w tabeli 2),

 wspó³czynnik pionowej dyfuzji atmosferycznej (sz) [4]
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B  wspó³czynnik we wzorze na obliczanie wspó³czynników dyfuzji atmosferycznej,
xb  sk³adowa odleg³oci emitora od punktu, dla którego dokonuje siê obliczeñ, równoleg³a do kierunku wiatru (wartoæ b podana w tabeli 2),

 wspó³czynniki A i B oblicza siê wed³ug wzorów [4]:
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z0  rednia wartoæ wspó³czynnika aerodynamicznej szorstkoci terenu w sektorze ró¿y wiatrów lub na obszarze objêtym obliczeniami [m].

Wystêpuj¹ce we wzorach wartoci sta³ych zale¿nych od stanu równowagi atmosfery  m, a, b przedstawione s¹ w tabeli 2.
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Tabela 2. Wartoci a, b i m zale¿ne od stanu równowagi atmosfery [4]
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Wysokoæ pozornego punktu emisji oblicza siê w zale¿noci od parametru K,
wysokoci emitora h oraz prêdkoci wiatru uh w nastêpuj¹cy sposób:
 dla K=0 [4]
H=h
 gdy parametr K jest obliczany wed³ug formu³y Hollanda, wówczas [4]:

+
gdzie:

K
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XK

uh  prêdkoæ wiatru na wysokoci wylotu emitora [m/s]

 gdy parametr K jest obliczany wed³ug formu³y Concawe, wówczas [4]:

+

K
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XK 

Nastêpny krok programu stanowi wyznaczenie stê¿eñ gazowych substancji zanieczyszczaj¹cych, jakie wyst¹pi¹ w okrelonej sytuacji meteorologicznej. Nale¿y przy
tym przyj¹æ nastêpuj¹ce za³o¿enia: ród³o znajduje siê w punkcie o wspó³rzêdnych
Xe=Ye=0, Ze= H oraz ¿e o X pokrywa siê z kierunkiem wiatru, a o Y jest prostopad³a do osi X. Dla tak przyjêtych warunków pocz¹tkowych stê¿enie substancji gazowej
w powietrzu odniesione do 30 minut oblicza siê wed³ug wzoru [4]:
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Eg  maksymalna emisja substancji gazowej [mg/s],
y  sk³adowa odleg³oci emitora od punktu, dla którego dokonuje siê obliczeñ, prostopad³a do kierunku wiatru [m],
z  wysokoæ, dla której oblicza siê stê¿enie substancji zanieczyszczaj¹cej w
powietrzu [m].
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STANOWISKA BADAWCZE
Kryteria doboru lokalizacji punktów pomiarowych do oceny stê¿eñ zanieczyszczeñ przyjêto zgodnie z wytycznymi Rozporz¹dzenia Ministra rodowiska w sprawie
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2002 r. nr 87 poz. 798) [5].
Analizê wyników pomiarów imisji zanieczyszczeñ: tlenków azotu (NOx), ditlenku
siarki (SO2), tlenku wêgla (CO), py³u zawieszonego (PM10) wykonan¹ mobilnym laboratorium w nastêpuj¹cych punktach pomiarowych w Lublinie:
1. ul. Fabryczna  Al. Unii Lubelskiej,
2. ul. Filaretów  Al. Jana Paw³a II,
3. ul. Lipowa  Al. Rac³awickie,
4. ul. Niepodleg³oci.

METODYKA BADAÑ
Aparatura zastosowana do pomiarów imisji zanieczyszczeñ powietrza, jest aparatur¹ spe³niaj¹c¹ kryteria Pañstwowego Monitoringu rodowiska. Próbki zanieczyszczeñ powietrza by³y pobierane w sposób ci¹g³y (w systemie omiogodzinnym) na
wysokoci 3,5 m od pod³o¿a, przy u¿yciu nastêpuj¹cej analizatorów:
Analizator ditlenku siarki f-my Horiba
Analizator dzia³a w oparciu o zasadê detekcji fluorescencji w zakresie ultrafioletu.
Próbka analizowanego powietrza (wolna od wêglowodorów) przesy³ana jest do celi
pomiarowej, gdzie owietlona jest promieniowaniem UV. Fluorescencja badanej próbki jest wykrywana i mierzona przy pomocy fotopowielacza.
Zakres pomiarowy: 1 ppb  1 ppm.
Analizator tlenku wêgla f-my Horiba
Przyrz¹d wykorzystuje technikê modulacji sygna³u w wyniku przep³ywu krzy¿owego (CFM) gazu pomiarowego i gazu odniesienia.
Zakres pomiarowy: 0,1  100 ppm.
Analizator tlenku azotu i ditlenku azotu f-my Horiba
Stê¿enie analizowanych gazów okrelane jest w oparciu o zasadê chemoluminescencji tlenku azotu (NO) w obecnoci silnie utleniaj¹cych cz¹steczek ozonu. Analizator wyposa¿ony jest w konwerter NO2  NO pozwalaj¹cy na analizê tlenków NOx
Zakres pomiarowy: 1 ppb  1 ppm.
Analizator py³u zawieszonego f-my FAG
Pobór py³u zawieszonego odbywa³ siê za pomoc¹ urz¹dzenia STAPLEX. Stê¿enia
py³u w powietrzu o rednicy cz¹steczek mniejszych ni¿ 10 µm, mierzone by³y w oparciu o
masê py³u zebranego na tamie filtracyjnej. Masa osadzonego py³u wyznaczana by³a przez
pomiar os³abienia promieniowania ß pochodz¹cego od ród³a promieniowania.
Zakres pomiarowy: od 1 µg/m3.
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Ul. Niepodleg³oci.

WNIOSKI
1. Obci¹¿enie atmosfery zanieczyszczeniami pochodz¹cymi ze spalania w silnikach
samochodowych produktów rafineryjnych dochodzi w Polsce do ponad 30%.
W wiêkszoci s¹ to nastêpuj¹ce substancje: tlenek i ditlenek wêgla, tlenki azotu,
zwi¹zki o³owiu i kadmu, wêglowodory (WWA i HC), tlenek siarki.
2. Rozk³ady stê¿eñ dla poszczególnych zanieczyszczeñ na kolejnych skrzy¿owaniach
maj¹ bardzo podobny charakter. Nastêpuje szybki spadek stê¿enia wraz z oddalaniem siê od osi ulicy. Inny charakter ma jedynie rozk³ad stê¿eñ NOx, w przypadku
którego wysokie stê¿enia utrzymuj¹ siê równie¿ w znacznej odleg³oci od ród³a
emisji. Jest to wynikiem uwzglêdnienia w modelu fotochemicznych przemian, podczas których tworzony jest NO2.
3. Jedynie brak precyzyjnego wskazania miejsca poboru prób mo¿e spowodowaæ,
¿e wartoci obliczeniowe ró¿ni¹ siê od faktycznie zmienionych.
4. W odró¿nieniu od wiêkszoci róde³ stacjonarnych, w których mamy do czynienia
z powtarzalnymi i czêsto precyzyjnie zaprojektowanymi procesami technologicznymi, okrelenie emisji ze strumienia poruszaj¹cych siê samochodów jest znacznie
bardziej skomplikowane.
5. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e pomiar obejmuje nie tylko zanieczyszczenia komunikacyjne ale i pochodz¹ce od innych róde³ i tak CO, NOx mog¹ pochodziæ równie¿ z
emisji przemys³owych oraz z emisji z tzw. komunalnych róde³ spalania np. sposób ogrzewania budynków mieszkalnych.
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Streszczenie
W pracy przedstawiono adaptacjê równania Pasquila do symulowania rozprzestrzeniania
siê zanieczyszczeñ gazowych w powietrzu atmosferycznym oraz porównano wyniki symulacji z wynikami pomiarów. Zaprezentowany model daje równie¿ mo¿liwoæ prognozowania
rozprzestrzeniania siê stê¿eñ zanieczyszczeñ w odniesieniu do warunków rzeczywistych.

APPLICATION OF NUMERICAL MODEL FOR ANALYSIS THE SPREADING
OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTANION IN THE LUBLIN CITY
Summary
The study presents the adaptation of Pasquil equation for simulation of dissemination gas
pollution in atmospheric air and comparison results of simulation with results of measurements. The described model gives the opportunity to forecot dissemination gas pollution in
atmospheric air in real weather conditions.
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