Ocena dokumentu
„Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń dla obszaru
województwa małopolskiego oraz zakres elektronicznej bazy danych”
przygotowanego przez ATMOTERM S.A.
Szczegółowe i dokładne inwentaryzacje emisji są niezbędne dla wiarygodnego modelu
symulacji zachowania się chemicznych i radiacyjnie ważnych składników atmosfery. Tym
samym inwentaryzacje emisji są istotne dla oceny jakości powietrza a skala tej oceny
wymaga, aby inwentaryzacje emisji były oparte na poziomach przestrzennych i czasowych.
Należy podkreślić, iż inwentaryzacje emisji nigdy nie są w pełni dokładne, ponieważ zawsze
są obecne takie źródła, które są niezbadane lub niewłaściwe opisane. W związku
z powyższym wymagane jest, aby w kontekście oceny jakości powietrza opracować
inwentaryzacje emisji tak, aby były jak najbardziej kompletne, dokładne i przejrzyste.
Niniejszy raport skupia się na ocenie metodologii szacowania emisji i budowania bazy
danych, przedstawionej w formie projektu kierowanego do realizacji przez firmę
ATMOTERM S.A. Nacisk w recenzji położono na takie parametry projektu, jak kompletność,
dokładność i przejrzystość podjętych działań. Projekt dotyczy regionu Małopolski.
Z przedłożonego opisu nie wynika w sposób jasny, czy Kraków jest uwzględniony
w planowanych pracach w ramach projektu.
1. Kompletność inwentaryzacji emisji i bazy danych emisji
Kompletność inwentaryzacji emisji oraz bazy danych emisji odnosi się do: 1) uzupełnienia
źródeł emisji i kategorii źródeł emisji dla których przeprowadzane są obliczenia emisji i ich
raportowania w bazie danych emisji, 2) kompletności danych statystycznych niezbędnych do
szacowania wielkości emisji.
Należy stwierdzić, iż oceniana metodologia i baza danych jest kompletna ze względu na
strukturę i zawarte w niej informacje na temat procesów i źródeł powodujących emisję
zanieczyszczeń powietrza wybranych do badania. Wiąże się to również z danymi
statystycznymi, które można wykorzystać do oszacowania ilości emisji. Kategorie źródeł
emisji są właściwie określone i zawarte w bazie danych (źródła punktowe, powierzchniowe
etc.).
Niekompletne są natomiast informacje na temat różnorodności niemetanowych lotnych
związków organicznych (NMLZO). Informacje przedstawione na stronie 22 mogą nie być
wystarczające. Modele fotochemicznych utleniaczy wymagają specyfikacji wielu
pojedynczych NMLZO z uwagi na ich różnice w reaktywności i rozkładzie chemicznym. Inne
modele fotochemiczne wymagają różnych innych typów NMLZO, w zależności od
złożoności ich schematów chemicznych. Recenzowany raport będzie ulepszony, jeśli autorzy
dokładniej zdefiniują stopień szczegółowego składu MMLZO zawartych w bazie danych.
Potrzebna jest także bardziej szczegółowa specyfikacja NMLZO w odniesieniu do emisji
z obszarów leśnych, z uwagi na fakt, iż emisje izoprenu i monoterpenu z drzew mają
różnorodny wpływ na stężenie ozonu oraz wtórny PM2,5.
Ogólnie rzecz biorąc, wykaz źródeł emisji jest kompletny i wystarczający. Jednakże, czy
emisje NMLZO ze stacji paliw, parków magazynowania paliw i przemysłu zostały wzięte pod
uwagę?

Ponadto, należy pamiętać, że model dyspersji potrzebuje dla wszystkich źródeł informacji
dotyczących zmian w czasie (temporal resolutions of emissions) w celu podzielenia
całkowitych rocznych emisji na miesiące, dni tygodnia i godziny w ciągu dnia. Nie zostało to
w pełni osiągnięte w sprawdzanym projekcie metodologii.
Czy emisje zanieczyszczeń powietrza związane z ruchem lotniczym na lotnisku w Balicach
zostały uwzględnione w przygotowanej metodyce (starty, lądowania, etc.)?
Oczekuje się, iż zarówno dane zebrane na temat emisji, jak i oszacowane w ramach działań
planowanych w projekcie będą wykorzystane w modelach dyspersyjnych do oceny stężeń
i depozycji badanych zanieczyszczeń. W przedstawionej metodyce należy podać bardziej
szczegółowy opis eksportu danych do modelowania oraz opisać, jak zmiany w zbiorze danych
emisji są przeliczane na zmiany w modelu wejściowym. Do przedstawionego opracowania
należy dodać schemat ukazujący poszczególne etapy przepływu danych emisyjnych
umieszczonych w pliku Excel do kolejnych procedur modelu dyspersji w celu odczytywania
danych o emisji.
2. Dokładność szacowania wielkości emisji
Dokładność szacunków emisji odnosi się do: 1) dokładności metod stosowanych do
szacowania emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z różnych źródeł oraz 2)
dokładności danych statystycznych wykorzystywanych do szacowania wielkości emisji.
W odniesieniu do metod szacowania emisji w przedstawionej metodyce należy większą
uwagę skupić na ocenie dokładności wskaźników emisji. Autorzy projektu wykorzystali
uśrednione wskaźniki emisji dla Europy, prezentowane głównie w Przewodniku
Inwentaryzacji Atmosferycznych EMEP/CORINAIR. Podczas gdy źródło informacji
(Przewodnik) jest właściwe, istotnym będzie, aby poznać zakresy współczynników emisji,
których uśredniona wartość została wzięta pod uwagę. Jest to bardzo ważne dla ogólnej oceny
dokładności obliczeń emisji z rożnych źródeł. Informacji tej brakuje w ocenianej metodologii
obliczeń emisji.
W opracowanej metodyce nie jest jasne, czy został uwzględniony podział między
wysokoprężnymi (diesel) i benzynowymi silnikami samochodowymi przy szacowaniu
i raportowaniu emisji ze źródeł mobilnych. Informacja ta jest szczególnie istotna w kontekście
emisji drobnych cząstek SO2, NOX i innych zanieczyszczeń.
Z prezentowanej metodyki nie wynika wprost, czy została wzięta pod uwagę emisja CH4
i NH3 z obornika (gnojowicy) składowana na glebach jako nawóz naturalny (na przykład
Tabela 4).
Ogólnie należy stwierdzić, iż brakuje dokładności oszacowania prezentowanych wartości
emisji w przedstawionej metodyce. Informacja dotycząca dokładności szacowania emisji jest
niezbędna dla przeprowadzenia oszacowania dokładności oceny jakości powietrza na
podstawie danych dotyczących emisji, zastosowanych w modelach dyspersji. Informacje
dotyczące dokładności szacunków emisji powinny być dołączone do prezentowanej
metodologii obliczeń.
3. Przejrzystość danych przedstawionych w raporcie
Przejrzystość wykorzystanych informacji jest bardzo ważnym elementem w sytuacji, gdy
wykorzystywane są dane dotyczące emisji z rożnych źródeł informacyjnych lub baz danych.
Tak jest w przypadku recenzowanego projektu.

Praca prof. Zdzisława Chłopka na temat wskaźników emisji ze źródeł mobilnych (strona 9)
powinna być właściwie zreferowana (podać źródło informacji). Czy przedstawiony zestaw
danych zawiera współczynniki emisji osobno dla silników wysokoprężnych oraz osobno dla
benzynowych? Informacje przedstawione w tabeli 7 nie wydają się prezentować takiego
podziału.
Kolejno, niezbędnym jest wyjaśnienie wyników zmian czasowych emisji. Czy zmiany
zawarte w proponowanej metodologii uwzględniają zmiany w czasie, np. zmiany sezonowe
dla takich źródeł, jak źródła związane ze spalaniem paliw dla produkcji ciepła, wtórne emisje
z gleb, emisje lotnych związków organicznych z drzew etc.?
W przypadku źródeł liniowych zidentyfikowano szereg konkretnych kwestii do dalszego
rozpatrzenia:
- czy współczynnik starzenia (dotyczący wieku pojazdu i konserwacji) jest uwzględniony
przy przedstawianiu wskaźników emisji?
- czy nachylenie drogi i kierunek jazdy rozważano w celu uwzględnienia różnych
wskaźników emisji dla jazdy w górę, w dół i na płaskim terenie (ważne dla Małopolski)?
W odniesieniu do emisji powierzchniowej, w Tabeli 13 nie wykonano rozróżnienia między
rozmaitymi rodzajami drewna i węgla, mimo, iż zaprezentowano minimalne i maksymalne
wartości wskaźników emisji. Jest oczywiste, że różne rodzaje drewna i węgla mają różne
współczynniki emisji.
W raporcie wskazano, iż zostaną przeprowadzone emisje Hg. Brakuje jednak informacji
o tym, jak autorzy oszacują te emisje zwłaszcza, że Hg jest zanieczyszczeniem lotnym
występującym w emisjach w postaci różnych form chemicznych i fizycznych. Należy także
uzupełnić informacje na temat źródeł tego zanieczyszczenia w ramach proponowanej oceny
emisji, stosowanych współczynników emisji, chemicznej specjacji form nieorganicznych oraz
należy dodać, czy emisje będą w formie gazowej czy na cząstkach stałych. Te informacje są
bezwzględnie konieczne do prezentacji modułu chemicznych reakcji Hg w modelach
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz przy omawianiu metod redukcji emisji rtęci.

Uwagi końcowe
Poddana ocenie proponowana „Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji emisji
zanieczyszczeń dla obszaru województwa małopolskiego oraz zakres elektronicznej bazy
danych” opisuje strukturę bazy danych oraz metody, które będą stosowane do gromadzenia
i porównania/lub oszacowania danych dotyczących emisji. Planuje się zgromadzenie oraz
opracowanie dużych ilości informacji. Można stwierdzić, iż metodologia oraz opis bazy
danych są już na wysokim stopniu zaawansowania. Firma ATMOTERM S.A. jest bardzo
dobrze przygotowana do przeprowadzenia różnych zadań w ramach inwentaryzacji emisji
zanieczyszczeń powietrza na poziomie regionalnym, np. w Małopolsce.
Kompletność, dokładność oraz przejrzystość zaprezentowanych danych dotyczących emisji
sugeruje się poprawić poprzez uwzględnienie uwag zawartych w niniejszym raporcie. Uwagi
te zostały sporządzone w kontekście tego, że oceniane dane dotyczące emisji zostaną
wykorzystane w modelach dyspersyjnych do oceny rocznej jakości powietrza na poziomie
województwa małopolskiego. Zaleca się, aby przedstawione powyżej uwagi zostały
rozważone przed przystąpieniem do obliczeń emisji różnych zanieczyszczeń do powietrza ze
źródeł zlokalizowanych na terenie Małopolski.

