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Streszczeni© 

Praca zawiera aktualne wyniki badań wpływu działalności 

człowieka na ziemską warstwę ozonową. Przedstawiono zarys 

historii pomiaru ozonu oraz zmiany Jego stężenia w ostatnich 

latach. Przedyskutowano wpływ gazu w śladowych na lokalne i 

globalne stężenie ozonu. Przedstawiono przewidywane zmiany 

stężenia ozonu w oparciu o badania modelowe. Podano runież 

wpływ spadku globalnego stężenia ozonu na zdrowie ludzi oraz 

na biosferę. 

Summary: 

The paper contain the actual results of investigations of 

the influence of the human activity on the Earth's ozone 

layer. History of the ozone measurements and of the changes 

in its concentrations within the last few years are given. 

The influence of the trace gases on both local and global 

ozone concentrations are discussed. The probable changes of 

the ozone concentrations are presented on the basie of the 

modelling investigations. The effect of a decrease in global 

ozone concentration on human health and on biosphere are 

also presented. 

Резюме: 
Работа содержит обновленные реэульт ы исследований влияния 
действия человека на земную озоносферу. Представлен 
исторический очерк измерения озона и изменения его 
концентрации в последние годы. В работе обсуждено влияние 
следовых газов на местную и обюую . концентрацию озона. 
Представлены предсказываемые изменения концентрации озона 
вследствие модельных исследований. Показано также влияние 
падения общей концентрации озона на здоровье людей и 
биосферу. 
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Oddziaływania człowieka na przyrodę objawiło się 

wszystkim Jego wpływem na skład chemiczny atmosfery 

ziemskiej, stanowiącej Jedno ze środowisk, w których 

przebywają. organizmy żywe. Wpływ Łen objawia się głównie w 

zaniku okołozlemsldsj warstwy ozonowej 1 w efekcie 

cieplarnianym. Efekty te są wywołane przez gazy o £ lądowym 

stężeniu wprowadzane do atmosfery Jako skutek przemysłowej 

działalności człowieka. 

Głównym czynnikiem wywołującym niszczenie warstwy 

ozonowej są związki chloro-fluoro-węglowe Cchlorofluoro-

carbons " CFCs) zwane freonami. Są one produkowane na skale 

przemysłową dla celów chłodniczych 1 Jako czynnik aktywny w 

pojemnikach aerozolowych. 

Efekt cieplarniany Jest. związany z emisją następujących 

gazów: 

- dwutlenku węgla CCO^> powstającego w wyniku spalania paliw 

stałych, 

- metanu CGH.3 emitowanego Jako produkt działalności 

agrarnej, hodowli bydła, spalania paliw płynnych, 

- emisji związków CFCs, 

- emisji do Ł:>opoefer-y tlenków azotu 1 produkcji ozonu. 

Związki chlorowcowe biorą и<ы»> zarówno w rozpadzie 

ozonu w stratoeferze. Jak i w efekcie cieplarnianym. Stąd 

te± wiele Już wysiłku włożono w celu ograniczenia produkcji 

1 stosowania tych związków. Efektem tych wysiłków są 

Konwencja Wiedeńska z 1985 roku i Protokół Montrealsld. z 

1987 roku, podpisane przez wiele Krajów. Celem tych 

porozumień Jest stopniowe ograniczanie produkcji związków 

chloro- fluoro- węglowych. 

Problem ograniczenia emisji gazów wywołujących efekt 



Jest. bardziej zło±ony, ponieważ dotyczy on 

problemów energetycznych poszczególnych krajów. Najbliższe 

Uta powinny przynleić międzynarodowe porozumienia dotyczące 

strategii energetycznej w skali globalnej. 

V niniejszym opracowaniu przedstawiono stan wiedzy do 

roku 1990 dotyczący warstwy ozonowej 1 wpływu na nią gazów 

Śladowych. Omówiono również przewidywane scenariusze 

przyszłościowe opracowane na podstawie modeli 

matematycznych. 



1. Zarys h i s t o r i i badań waistwy ozonowej. 

Nazwa "ozon" Cz greckiego odópj pochodzi od C.F. Schon-

beina, który wprowadził Ją w 184О p. dla okpoślenla gazu 

tworzącego się podcz-s wvtadowaA ei0kt.pyc2.nych w powietrzu 

Cli. 

W 1881 roku W.N. Hartley podił hipotez? zakładającą 

absorbcję słonecznego promieniowania ultrafioletowego przez 

cząsteczki ozonu C21. 

W « 920 roku O.M.B. Dobson zbudował KpekŁrofoLomet r do 

pomiaru stężenia ozonu w atmosferze 13]. Stwierdził on 

wzrost temperatury stratosfery w wyniku absoibcji 

promieniowania ułtafioletowego CUV5. Zbudował też pierwszą 

•Li«?i± S-ciu stacji do systematycznych pomiarów stężenia ozonu 

w atmosferze. 

f W.P. Gotz i G.M.B. Dobson w 1У28 stwierdzili 

występowanie warstwy ozonowej ni- wysokości między 2O a 30 km 
12 3 

o stężeniu 6.10 cząsteczek ozonu w cm C4I. 

S. Chapman w 1930 roku uzasadnił obennoić warstwy 

ozonowej uwzględniając dycocjację cząsteczek ozonu przez 

promieniowanie UV 1 ich produkcję przez molekuły tlenu 151. 

W latach szsćdzieslatych B.G. Hunt, lól, K.U. Dutcch C7], 

E. Heasvedt [81 i P.J. Crutzen C91 uwzgiedni'l udział 

rodników ОН w produkcji i rozpadzie ozonu. 

H.S. Johnston C1O1 stwierdził istotny wpływ Jlenkow 

azotu пл stężenie ozonu. 
W 1971 roku J.E. Lovelock Clij dokonał pierwszego 

pomiaru .^tężenia związków chlorowcowych na poziomie ppb w 

powietrzu przy użyciu detektora wychwytu elektronów 

CElectron Capture Detektor - ECD>. 

W 1974 M.J. Molina I FJS. Rowland opisali wpływ 

związków chlorowcowych na rozpad ozonu C121. 

Z poiród wielu prac z tego okresu, na wyróżnienie 

zasługuje praca R.F. Weiss'a z 1981 roku [131. Autor ten 



określił przestrzenny 1 czasowy rozkład stężenia ozonu w 

Łpoposferz* i wpływ tego roakłanu na stężenie ozonu w 

stratosforze. 

V latach osiemdziesiątych w wielu pracach [14,15,161 

opisano udział matanu Jako czynnika blop^eefo udział zarówno 

w produkcji Jak 1 w rozpadzie ozonu. 

2. ObBwwowano zmiany «tyfc»nt> ozonu w «tp»tołf«rz«. 

W ost.at.nich l**i ч**Ь «twierdzono w pewnych porach roku 

spadek stężenia ozonu nad Antarktydy dochodzący do 9SX na 

wysokości od 15 do 20 km. Obszar, na którym obserwuje elf 

taki spadek stężenia ozonu przekracza rozmiarami 

powierzchnie Stanów Zjednoczonych. Spadek ten obserwuje *tf 

po nocy polarnej do początków grudnia. Obserwuje sle wówczas 

również globalny spadek ste£eni* ozonu. 

Grupa robocza p&d nazwa. Ozone Trends Panel COTP) 

zorganizowana w październiku 1086 r. zajęła sle; weryfikacją 

danych pomiarowych uzyskrtnych w ostatnich latach ze stacji 

naziemnych i danych satelitarnych. ОРТ zostało zorganizowane 

przez Narodową Agencje Badań Przestrzeni Kosmicznej 

CNatlonal Aeronautics and Space Administration - NASA), 

Narodowy Lotnicza. Agencje. CNatlonal Aviation Administration 

NOAA3, Federalną Lotniczą Agencje - FAA), Światową 

Organizacją Meteorologiczną eWorld Meteorological 

Organization - WMO5 1 Organizacje Narodów Zjednoczonych 

CUnlted Nations Environmental Program - UNEP>. 

Wynikiem prac OTP są następujące stwierdzenia: 

- ste±enie ozonu w atmosferze miedzy 30° a 64° szerokości 

geograficznej fb^noenej zmalało od 1,7 do S X w labach 

1969 do 1986. Spadek stężenia ozonu w miesiącach zimowych 

wynosi wynosi od 2,3 do 6,2 X. 

~ w górnych warstwach atmosfery, na wysokości około 4O kra, 

globalne stężenie ozonu spadło o S do v X licząc od 1970 



roku. V tym samyin czasie temperatura na wysokości pomiędzy 
45 a 55 km spadła o około 1,7°C. 

- od 1979 roku pionowe stężenie ozonu zmniejszyło ci» o ok. 

5 9( na wszystkich długościach geograficznych na szeroko¬ 

ści południowej 60°. 

- od lat. sześćdziesiątych stężenie ozonu nad Ant.arkt.yd4 ma¬ 

leje w czasie od września do grudnia, po czym wraca do 

poprzedniej wartości. Spadek stulenia ozonu obserwowany 

w 1987 roku wynosił 5O X na całej wysokości oraz 95 X na 

wysokości między 15 a 20 km. 

podobnej "dziury ozonowej'" nie stwierdzono nad Arktyką 

choć 1 tam obserwowano ubytek stężenia ozonu. 

Nie ulega wątpliwości, ze atmosferyczne stężenie gazów 

odgrywających istotną role w rozpadzie ozonu gwałtownie 

i<o£nle w skali globalnej Jako skutek aktywności ludzkiej. 

Oazami tymi są: CFCs, czterochlorek węgla CCCI.), 1,1,1 -

trlchloroetan CCHgCClg), balony (związki takie Jak CBrFg, 

CBrClF2>, tlenki azotu ^ O i 1 metan CCH4>. 

3. Globalna stężani» ozonu. 

Stężenie ozonu w atmosferze Jest funkcją wysokości, 

szerokości geograficznej i pory roku. Zależy ono także od 

procesów fotochemicznych oraz transportu mas powietrza. 

Krotkoczasowe, sezonowe, zmiany stężenia ozonu są wywołane 

zmianami klimatycznymi w troposferze. Zmiany te mają cykle 

dwuroczne CQBO - quasi biennale oscillation} i 

Jedenastoletnie związane z cyklem aktywności słonecznej. Na 

te cykle nakładają się nieregularne zmiany stężenia ozonu 

wywołane efektem "El Nino" CE1 Nino Southern Oscillation -

ENSO) lub erupcjami wulkaniczymi. 

Ew.any stężenia ozonu wywołane działalnością ludzką 

przewyższają zmiany wywołanne zjawiskami naturalnymi. 



Wyniki działania grupy roboczej OT? s^ podstawą 

mifdznarodowych zmierzających do ratowania 

ziemskiej warstwy ozonowej 

Grupa OTP przyjęła ponadto, ze Jednostką stężenie ozonu 

nad okres lor.vm punktem powierzchni Ziemi będzie "dobeon" 

CDU). Z t'sfinicji 100 dobsonov odpowiada warstwie ozonu o 

grubości 1 mm przy ciśnieniu atmosferycznym. 

3 .1 . Pomiary rozkładu stężenia ozonu. 

Pierwsze pomiar}- stężenia ozonu sięgają roku 1913. V 

latach dwudziestych pomiary takie przeprowadzano przy użyciu 

spektrometru» Dobs.ma w Arosa CSzwajcaria), w Oxfordzie 

(Anglia) i v Tromsó CSzwocjai. V ramach programu 

Międzynarodowego Roku Geofizycznego w latach 1957-58 

utworzono sirć składający się z 85-ciu stacji pomiarowych. 

Od 1979 roku pomiary naziemne uzupełniane są pomiarami 

satelitarnymi CNimbus 7>_ Satelity wyposażane s% w aparaturę 

pomiarową typu: "Solar Backscatter Ultraviolet Unit" CSBUV5 

i "Tot Ozone Mapping Spectrometer" CTOMS5. 

W Tablicy I przedstawiono uśrednione stężenia ozonu na 

poszczególne miesiące w latach od 1969 do 1986 otrzymane w 

wyniku weryfikacji danych pomiarowych opracowanych przez 

Gr-upę OTP. Natomiast w Tablicy II przedstawiono dane 

satelitarne zebrane przy użyciu aparatury typu TOMS od roku 

1978. 

Przez ostatnie dwadzieścia lat stężenie ozonu w 

troposfer>ze wzrosło o około 1 Я na średnich szerokościach 

geograficznych północnych. Ponieważ w troposferze znajduje 

się w przybliżeniu l/'lO część całej ilości ozonu, oznacza to 

że wspomnianemu wzrostowi o 1S4 odpowiada wzrost o około 2 S4 

w pionowej kolumnie ozonu. 

Rysunek 1 przedstawia zmiany stężenia ozonu w różnyc-h 

rejonach kuli ziemskiej w okresie od 1979 do 1987 r. 



PÓŁKULA 
PÓŁNOCNA 

ŚREDNI SPAOEK 
OZONU , % 

Średnio 

-2,3 
-3,0 

-1.7 
- V 
-1,6 

Zirnu 

-6,2 

-U.1 

-г.з 

Loło 

•O.fc 

-2,1 
-1.9 

ŚREDNI SPADEK 
OZONU, % 

-2.1 
-2,6 
-2.7 
-4,7 

-10,6 

PÓŁKULA 
POŁUDNIOWA 

Rys. 1. Zmiany e t«z*ni* ozonu na kuli 
w oki>*sl* od 1979 do 1987 x>. 



Zmiany st*2enla ozonu CX> w latach od 1969 do 1986 1171. 
Tablica I 

Styczenn 
Luty 
Marzec 
Kwiecień 
M a j 
Czerwiec 
i_ lplec 
Sierpień 
Vi-zesieA 
Październik 
L1stopad 
Grudzień 

Średnia roczna 
Średnia zimowa 
Srenia l e tn ia 
QBO**9* 
Cykl słoneczny 

Szerokość 

53°-64°N 

- 8 
- 8 
- 4 
- 2 
- 2 
+ 1 
+ 0 
+ 0 
+ 0 
- i 
+ i 
- 5 

- 2 
-6 
+ 0 
- 2 
+ 1 

,3±2 
,7 + 2 
,0±l 
,0±l 
, i±i 
,i±0 
,0±l 
,2±1 
,2±1 
, i±i 
,5±1 
,8±2 

,3±0 
,2±1 
,4±0 
,0±0 
,8±0 

, 2 * 
, 8 
, 4 
>4 
, 2 
, 9 
, i 
, 2 
, 1 
, 2 
, 8 
, 3 

, 7 
, 5 
/ 8 

»<s 

geograf1czna 

4O°-S2°H 

- 2 , 
- s , 
- s . - 2 , 
- 1 , 
- 1 , 
- 2 , 
- 2 , 
- 2 , 
- i , 
- 2 , 
- 5 , 

- 3 , 
- 4 , 
- 2 , 
- 2 , 
+ 0 , 

6 ±2,1 
0±2,2 
6 ±2,3 
5±1,7 
3+1,1 
8±i,0 
2±l,0 
4 ±1,0 
9±l,0 
5±1,5 
4 ±1,3 
5±1,7 

0±0,8 
7±*,S 
l±0,7 
1±Q,6 
8 ±0,7 

3O°-39°N 

-2,2±1,S 
- i ,2±i ,9 
-3,S±i,9 
-1,7±1,3 

-з'з±1,о 
-1,3±1,0 
-l,0±l,0 
-l,O±O,9 
-O,9±O,8 
-0,l±0,8 
-2 , i±l , l 

-l,7±0,7 
-2,3+1,3 
-1,9+0,8 
+l,9±0,6 
+0,1+0,6 

m - odchylenie standardowe o, 
mm - od początku grudnia do końca marca, 
* • * - od początku czerwca do konea sierpni 
* * • * - cd maksimum do minimum cyklu. 

3.2. Pionowy rozkład stężania omnu. 

Od 1967 roku prowadzone s% przy uzydu naziemnych 
spektrometrów Dobsona pomiary pionowego rozkładu, stężenia 
ozonu. Obecność aerozoli w troposferze i stratosferze 
Cskutek erupcji wulkanicznych) ma znaczny wpływ na natężenie 
promieniowania UV, od którego zależy stężenie ozonu. Znając 
stężenie aerozoli oraz ich rozmiary 1 własności optyczne, 
można wprowadzić odpowiednie korekty uzyskując poprawne 
wyniki pomiaru stazenia ozonu. 



Zmiany s t ^ a n l a ozonu СЭО na póinych czerolcoiclach geografi¬ 
cznych od 1978 roku atpzyniane na podstawie pomiarów pr-zy 

użyciu aparatury TOMS C171. 
Tablica II 

Szerokość 
geograficzna 

53 

S3 
39 
29 
19 

19 
29 
39 
S3 

S -
0 -
0 -
S -
s -s -s -0 -
0 -
N -
N -
N -
N -

83 
53 
53 
65 
53 
39 
29 
19 
19 
29 
39 
53 
65 

N 
S 
N 
S 
S 
s 
s 
s N 
N 
N 
N 
N 

Sumaryczna zmiana stężenia ozonu 
do pazdz i ern i" ka 

1985roku 
-2 .6±0,5 
-2,6±0,9 
-2,1x1,5 
-9,041,8 
-9,0±l ,8 
-3,2±2,4 
-2,S±1,9 
-l,i+.0,8 
-1,1+1,5 
-3„5±2,2 
-3,7£2,0 
-2,7+1,7 
-2 ,4±1,6 

do listopada 
1987 roku 
••2,5±0,6 
~2,9±0,9 
-1,8±1,4 

-10,Ó±l,6 
-4,9±1,8 
-2,7±2,i 
-2,6±1,5 
-2,1+0,8 
-1,6±1 ,3 
-3,1±1,9 
-2,5±1,7 
-1,2±1,S 
-1,4+1,4 

Od 1979 badania pionowego rozkładu stężenia ozonu 

prowadzone są za pomocą aparatury umieszczona.) na 

satelitach. Pomiary te nie są Jednak zbyt pewne. 

Qrupa OTP po wnikliwej analizie dostępnych danych 

doszła do następujących wniosku w: 

- Pomiary satelitarne wykazały, 4e na wysokości 40 km, 

średni ubytek ozonu wynosi С341Э X z możliwym sytema-

tycznym błędem 4 X. Dane te dotycz* szerokości 

geograficznej między 20° a 5O°, zarówno północnej Jak i 

południowej. 

- Z pomiarów naziemnych wynika, że zawartość ozonu zmalała o 

C8±3> У. na wysokości od 33 km do 38 km w okresie od 1979 

do 1986 roku oraz o <9±45 X na wysokości od 38 km do 43 km 

w tym samym czasie. 

Ponieważ obeorbcjia promieniowania UV Jest główną 

przyczyną ogrzewania się stratosfery, dlatego pomiary 



pionowego rozkładu tenioeratury dają rónież informacje o 
stężeniu ozonu. Z pomiarów satelitarnych wiemy, że na 
wysokości od 45 do 55 km, w latach od 1970 do 1986, 
temperatura spadła o Ci,7+1) C. 

Zmiana temperatury - stratoefery koreluje się z 
obserwowanymi zmianami stężenia ozonu. 

S.3. Rola gazów śladowych. 

Jak Ju± wspomniano poprzednio, stężenie gazńw, mogących 
brać aktywny udział w rozpadzie ozonu, w ostatnich latach 
gwałtownie wzrasta. Sposób wzajemnego oddziaływania 
poszczególnych gazów w atmosferze został przedstawiony w 
rozdziale 6. 

Destrukcyjne działanie związków chlorowcowych Cfreor ów) 
i bromowych Chalonów) тчл ozon można stwierdzić, między 
innymi, na podstawi» produktów reakcji chemicznych. Naziemne 
pomiary stężenia chlorowodoru CHCD i fluorowodoru CHF) 
dowodzą, że między rokiem 1976 a 1987, stratosferyczne 
stężetii» HG1 wzrosło od 2 do 3 54, a HF od 5 do 10 ii. Wzrost 
ten Jest wywołany zwiększeniem się emisji związków 
chlorowcowych 1 bromowych oraz ich rozpadu pod wpływem 
promieniowania UV. 

Pojawienie się dziury ozonowej nad Antarktydą związane 
Jest ze wzrostem stężenia tlenku chloru ССЮ) Jako rodnika. 
Stężenia rodników CIO i ich rozkład przestrzenny zostały 
zmierzone przy ożyciu samolotów. Rodnik CIO odgrywa Istotną 
rolę katalityczną w rozpadzie ozonu. Stężenie CLO w wirach 
polarnych w centrum dziury ozonowej Jest około SOO razy 
większe niż w innych częściach atmosfery osiągając poziom 1 
ppb. Prawdopodobnie Jast to skutkiem oddziaływania gazów 
śladowych z ея^вЬосяЛслтк chmur polarnych tworzących się w 
niskich temperaturach antarktycznych. Stężenie związków 
chlorowcowych w strat-osferze wynosi około 2,7 ppb, prawie 
połowa z tego występuje Jako CIO w ob»enosci chmur 
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stratosferycznych. Dlatego rodniki CIO etanowi^ główny 

składnik stratosfery. Innymi słowy, postać zwî zlubw 

chlorowcowych jest. zupełnie inna nad Ant.apkt.yda w porównaniu 

z innymi partiami atmosfery. W rezultacie, w pewnych 

okresach czasu ozon stratosferyczny może być całkowicie 

zniszczony. 

3 .4 . Antarktyczna datura ozonowa. 

Zdecydowane zmniejszenie elf warstvy ozonowej nad 

Antarktydy obserwuje cię od 1977 roku. Od czasu tego 

odkrycia prowadzi się w *-ej dziedzinie systematyczne 

badania. Ujawniły one drastyczne zmiany grubości warstwy 

ozonowej, zwłaszcza wiosna,, z dwuletnim cyklem powtarzania 

się tego zjawiska. Dziura ozonowa z powodu dużego gradientu 

stężenia ozonu Ć10 DUV1OG km> rozdana się na obszarze 

porównywalnym z obszarem Starsów Zjednoczonych. Spadek 

stężenia ozonu zaczyna się z г-astaniem antarktycznego lata z 

koncern sierpnia. Stężenie to wraca dr» poprzedniego poziomu z 

początkiem grudnia, kiedy ponownie wracają, warunki zimowe 

Cnoc polarna). 

Pierwsze doniesienia o ubytku ozonu w antarktycznej 

stratoeferze zostały opublikowane we wrześniu 1034 r. Były 

to wyniki pomiarów prowadzonych na Japońskiej stacji Syowa 

C69°S>. Normalne stężenie ozonu nad tą stacją wynosiło 300 

DU. Nagle, we wrześniu 1 październiku 1982 roku «padło ono 

do 200 LU. 

Rok później brytyjscy naukowcy, dokonujący - pomiarów na 

szerokości 76°S CBritish Halley Bay Station? stwierdzili, że 

grubość warstwy ozonowej zmniejszyła się od 320 DU w latach 

1957 - 1964 do poniżej 200 DU w październiku 1984 r. 

Pomiary prowadzone przez satelitę NIMBUS 7 potwierdziły 

te dane dając wyobrażenie o skali zjawiska. 
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angielek^ stacja antarktyczn^ Halley 

Bay między 1057 a 1984 rokiem 
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Odkrycie "dziury ozonowej" było czymś zaskakującym i nie 

mieszczącym się w ramach dotychczasowych teorii atmosfery. 

Powstało wiele hipotez próbujących wyjaśnić to zjawisko i 

Jego wpływ na globalny rozkład ozonu. Stwierdzono, ±e dz: jra 

ozonowa robudowuje się od góry w duł. W związku z tym wydaje 

się, że Jest to efekt dynamiczny związany z transportem do 

góry zimnych mas powietrza z troposfery o niskim stężeniu 

ozonu. Również nie wyklucza się wpływu CFCs na powstanie 

dziury ozonowej 

Na rysunicu 2 przedstawiono średnie miesięczne stężenia 

ozonu ' w warstwie pionowej zarejestrowane w angielskiej 

stacji badawczej Halley Bay w październiku i styczniu 

począwszy od 1960 do 198Ó i*. Na tym samym rysunku 

przedstawiono też stężenia freonu F-ll i F-12. Spadek 

średniego stężenia ozonu w październiku w łatach od 1979 do 

1984 roku wynosił 40 94, natomiast średnie stężanie roczne 

wynosiło: 

w roku 1984 - 169 DU, 

w roku 198S - 152 DU, 

w roku 198ó - 162 DU, 

w roku 1987 - 110 DU. 

W 1986 dziura ozonowa osiągnęła dotychczasowe największe 

rozmiary. Według opracowania OTP, średnie miesięczne 

stężenie ozonu na szerokości geograficznej 60 S było niższe 

o około 20 54, a na szerokości 70 S o około 50 94 w porównaniu 

z odpowiednimi stężeniami w październiku 1978 roku. 

Najmniejsze Ilości ozonu, wynoszące tylko 110 DU, zanotowano 

w październiku 1987 r. Taka ilość ozonu utrzymywała się do 

kohca listopada. 

Wyniki pomiarów przeprowadzonych przez sondy balonowe 1 

satelitę SAGE II pozwalają na stwierdzenie, że ubytek ozonu 

rozpoczyna się na wysokości pomiędzy 12 a 22 km. Na przykład 

w 1986 roku na wysokości między 15 a 20 km ubyło 95 Ji ozonu 

w porównaniu ze stinem z przed dwóch miesięcy. 
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Rys. 3. Pionowy profil stfżenia ozonu nad amery-
ksnfts2k% stacją, antarfetyczna. KcMurdo uzy-
skanv w 1986 roku. SŁfienle ozonu na wy-
sokosć 1 18 km >>sia.£aja.ce wartość maksyma) -
n^ w l ipcu spada prawie do zera w grudniu. 

N-i rysunku D przedstawiono "normalny" pionowy rozkład 

slężenia ozonu С w Jednostkach ciśnienia - nb, gdzie 1 nano 

bar • 10 ЬагаЗ nad antarkŁyczną st.acj% McMupde CUSA5 w 

sierpniu 1986 roku. 
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3.5. Poml ary ozonu nad Arktyka,. 

Sat.elit.arne obserwacje ozonu na półkuli północnej 

dowodzą, ze Jesienią 1 zimą występują Łam chwilowe, 

sezonowe, czasowe 1 przestrzennie ojranlczone przypadki 

minl-dzlur ozonowych. W rejonie bieguna północnego atmosfera 

Arktyki Jest bardziej dynamiczna ni± nad Antarktydą. 

Powstające wiry powietrza o zmiennej lokalizacji oraz duży 

napływ bogatego w ozon powietrza z nad średnich północnych 

szerokości geograficznych uniemożliwiają wytworzenie się 

stacjonarnych dziur ozonowych. Porównanie zachowania ale 

atmosfery nad oboma biegunami pozwala przypuszczać, że 

dziury ozonowe są efektem dynamicznym związanym z ruchem mas 

powietrza. Hipoteza ta Jest tym bardziej wiarygodna, 

ponieważ zmiany stężenia ozonu na półkuli północnej w 

okresie zimowym nie korelują się ze zmianami stężenia 

związków chlorowcowych mierzonymi w tym samym czasie. 

Pomiary stężeń gazów śladowych podczas zimy arktycznej w 

latach 1987-89 ClClrus, 68°N, Szwecja i Thule, 7d.5°N, 

Grenlandia) były tylko wyrywkowe, tym niemniej pozwoliły one 

na stwierdzenie wzrostu stężenia CIO 1 OC1O. Stężenia te 

były nieporównywalnie niższe od stężeń mierzonych podczas 

antarktycznej zimy. 

4. Rozkład ozonu w atmosferze zlemslclej. 

4 .1 . Budowa t skład atmosfery ziemskiej . 

Atmosfera ziemska rozciąga się nr- setki kilometrów 

ponad Jej powierzchnię. ulcoio 70 do 9054 masy atmosfery 

znajduje się w Jej najniższej warstwie, to znaczy 

troposferze. Troposfera rozciąga się do wysokości 10 km w 

średnich 1 polarnych szerokościach geograficznych 1 do 18 km 

w strefie równikowej. W porównaniu a masą wód w oceanach 



Cl,30.1021ksł 1 masą Ziemi CS,98.1Q24k£.>, całkowita masa 

atmosfery Jest. stosunkowo mała gdyż wynosi 5,1.10 kg. 

Głównymi składakami atmosfery są: azot. ^?> 78,08%}, 

tlen CO , 20,959», argon С Ar, 0,94%) i dwutlenek węgla <CO_ 

0,Q34JO. Stężenie pary wodnej Jest zmienne. 

Atmosfera Ziemi zawiera liczne gazy o stężeniach 

Śladowych w .przedziale od ppm do ppt. Gazy te odgrywa ja. 

główną rolę w kształtowaniu klimatu i ochronie Żyda пл 

Ziemi. 

"Ja rysunku 4 przedstawiono główne warstwy atmosfery, ze 

względu na ich temperaturę. Dolna część atmosfery składa się 

z troposfery 1 stratosfery oddzielonych od siebie 

tropopauzą, w której zmnienia się znak gradientu 

temperatury. Wysokość tropopauzy może się zmieniać od 6 km 

w rejonach polarnych do 20 km w tropiku. W troposferze 

temperatura spada ze wzrostem wysokości o około 6,S°C na 

kilometr. W etratosferze temperatura wzrasta ze wzrostem 

wysokości i osiąga maksymalną wartość na wysokości 50 km, w 

tzw. stratopauzie. Powyżej stratopauzy, w mezosferze 

temperatura spada ponownie osiągając wartości poniżej -80°C 

na wysokości 80 km. Powyżej mezopauzy, w termosferze 

temperatura ponownie rośnie. 

Między troposferą 1 stratoeferą rozciąga się warstwa o 

dobrze określonym minimum temperatury. Troposfera zwiększa 

swoje rozmiary od bieguna do równika. Na szerokości 

geograficznej między 30°a 6O° występuje załamanie troposfery 

w postaci fałdu. V tym załamaniu i w strefie równikowej mogą 

występować pionowe ruchy powietrza powodujące Jego wymiany 

między troposfera a stratnsferą. Spadek temperatury z 

wysokością w troposferze wywołuje bardzo intensywną pionową 

cyrkulację powietrza. Inwersja temperatury występująca w 

stratosferze ogranicza pionową wymianę mas powietrza w te j 

warstwie atmosfery. 
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Rys. 4. Pionowy rozkład temperatury w ziemskiej 
atmosferze. Maksimum temperatury w stra-
topauzie Jest. wynikiem obcorbcjl promie¬ 
niowania UV przez ozon. 

Wszystko to co nazywamy się kMmatem, a więc wilgotność 

powietrza, temperatura, powstawanie chmur i opadów, ma swoje 

źródło w troposferze. Oazy śladowe 1 aerozole, które dostają 

się do troposfery, mogą być z niej usuwane w wyniku 

mechanizmów czyszczących С cleaning effects). Do mechanizmów 

tych nale±ą: mokre usuwanie aerozoli przez deszcze, śnieg i 

mgły, suche usuwanie aerozoli i gazów śladowych wskutek ich 

adsorpcji przez glebę 1 rośliny, a także przez ich 

rozpuszczanie w wodzie morskiej. 

W stratosferze mechanizmem czyszczącym sa, reakcje 

chemiczne, których produkty pośrednie 1 końcowe przenikają 

do troposfery. 
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Zarówno w Łpoposferze Jak i w stratosfarza występują 

wiatry pozioma. Z tego powodu gazy śladowe rozprzecLrzenlaJą 

się w sikali całego globu. 

•4.2. Rozkład ct-ężgr>ia ozonu w atmorfarza. 

4.2.1. Ozon w ca łe j atmosferze. 

Na stpatocferf przypada około 005J ozonu znwarŁego w 

całej atmosferze, рргу czym 755S całego ozonu znajduje się na 

wysokoici między 15 з 30 km. Największe stężenie ozonu, 
12 * 3 

rzędu 10 ppm С oko-o 5.10 cząsteczek O„ na 1 cm > 
stwierdzono na wysokości 25 * 30 km. Największe stężenie 

12 3 
ozonu, 5.10 molekuł/cm znaleziono na wysokości 25 km w 

tropiku. 

Średnia ilość ozonu zmienia się od 250 DU na równiku do 

300-500 DU na biegunach. 

Lokalne stężenie ozonu Jest wynikiem równowagi Jaka 

ustala się między wydajnością Jego produkcji w procesach 

fotochemicznych i wydajnością procesów niszczących oraz 

procesów transportu związanych z cyrkulacją powietrza. Ozon 

produkowany Jest głównie w rejonach tropikalnych eta 

wysokości pmiędzy 25 a 30 km i z t.-untąd transportowany Jest 

w kierunku biegunów. 

Na rysunku 5 przedstawiono średni globalny rozkład 

ozonu określony na podstawie pomiarów z lat 1957 -i- 1075. W 

rejonie równikt występuje minimum lctężenia ozonu, natomiast 

w kierunku biegunów ilość ozonu rośnie osiągając wartości 

maksymalne powyżej 60 szerokości geograficznej. Na rysunku 

5, przedstawiono "normalny" globalny rozkład ozonu, sprzed 

pojawienia się dziury ozonowej, pozwalający na następujące 

stwierdzenia: 

Najniższe Ilości ozonu występują między szerokościami 

geograficznymi 1O°S a 15°N, 

Ilość ozonu wzrasta z szerokością geograficzną, przy 

czym szybkość tego wzrostu i lokalizacja najwyższych 
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Rys. 5. Globalny rozkład ozonu С w Jednostkach DU) 
w latach od 1057 do 1975. Czarne punkty 
przedstawiają położenie naziemnych stacji 

stężeń ozonu s% różne na obu półkulach. 

- Ilość ozonu nad Antarktydą Jest mniejsza niż nad Arktyką. 

Wynika to z różnic w rozkładzie lądów 1 wirowego mieszania 

powietrza. 

Na rysunku 6 przedstawiono rozkład średniego stężenia 

ozonu w funkcji szerokości geograficznej dla . różnych 

miesięcy w latach od 1957 do 1975. Widać tu sezonowe zmiany 

stężenia ozonu. Na przykład nad blegune.-n północnym widoczne 

Jest duże lokalne stężenie wiosenne, podszas gdy na półkuli 

południowej, to wiosenne maksimum nie Jest tak wyraźne. 
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Rys. 6. Seznnowv rozkład ozonu CDU) na średnich 
szerokościach geograficznych od 1957 do 
1075 roku. 

4.2.2.PŁonowy rozkład ozonu. 

Na rysunku 7 przedstawiono pionowy profil stężenia ozonu 

półkuli północnej wyrażony w Jednostkach ciśnienia 

parcjalnnago Cnbi dla dwóch różnych miosiĄcy i dla różnych 

szerokości geograficznych. Na wysokości powyżej 23 km 

ciśnienie parcjalne ozonu maleje w miarę wzrostu szerokości 

geograficznej. Natomiast poniżej 25 km obserwuje się 

v-zgledny wzrost ciśnienia parcjalnego ozonu ze wzrostem 

szerokoici geograficznej. 
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Rys. 7. Średni pionowy rozkład stężenia ozonu na 
rcbżnych szerokościach geograficznych. 

4.2.3. Chwilowe zmiany «tężenia ozonu. 

Na rysunku 8 przedstawiono lokalne stężenia ozonu nad 

Frankfurtem w 1986 roku, mierzor.» ppz»z satelitę NIMBUS 7. 

Z rysunku tego widać, że lokalne stężenia ozonu w przeciągu 

roku wahają się w granicach ± 30%. Pomimo takich zmian 

lokalnych, zmiany stęż«.nia ozonu w skali globalnej i w 

strefie dziur ozonowych odbiegają wyraźnie od wspomnianych 

zmian lokalnych. Wyniki długoczacowych pomiarów lokalnych 

stężeń ozonu przedstawiono na rysunku 9. Pomiary te 

przeprowadzono na stacji Arosa CSzwaJcaria) począwszy od lat 
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Rys. 8. Sezonowa zmiara stężenia ozonu nad Frankfurtem 
nad Menem uzyskane przez satelitę NIMBUS 7 v 
1086 t«oku. 

trzydziestych at do dziewięćdziesiątych. 

4.2.4. Ozon w Łroposforze. 

Jeszcze w latach siedemdziesiątych uważano, ze ozon Jest 

orodukowany w stratasfei-ZA 1 następnie wskutek puchów 

powietrza przedostaje się do troposfery. Jednakże później 

stwierdzono, że tylko część ozonu troposferycznego pochodzi 

ze stratosfery. Głównym źródłem ozonu troposferycznego 

okazały się reakcje fotochemiczne. Stężenie ozonu w 

troposferze Jest wyższe na półkuli północnej z powodu 

wyższych stężeń węlowodorów 1 tlenków azotu emitowanych 

przez przemysł. 
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Rys. 9. Średnie r-oczne stężenie ozonu w troposferze 
mierzone na SŁacJi Arosa (Szwajcaria) w la¬ 

tach od 1930 do 1986. 

Ilość ozonu w troposferze wynosi i/10 Jego ilości 

globalnej w całej atmosferze. Pomimo te j stosunkowo małej 

ilości ozonu troposferycznego wywołuje on ważne skutki 

biologiczne, chemiczne i klimatyczne. Każdy wzrost stężenia 

ozonu w troposferze jest niebezpieczny ponieważ jest to gaz 

toksyczny dla ludzi, zwierząt i roślin. Ozon w troposferze 

wpływa też na klimat poprzez udział tego gazu w efekcie 

cieplarnianym. Ponadto ozon Jest prekursorem chemicznym 

rodnika ОН, najważniejszego utleniacza w atmosferze. 

Na uprzemysłowionej półkuli północnej, między 60 a 70 

szerokości geograficznej stężenie ozonu w troposferze wynosi 

ok. 40 ppb malejąc do ok. 10 ppb w strefie równikowej. Na 
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półkuli południowej stężanie ozonu tpoposferycznego mieści 

się w przedziale od 10 do 20 ppb. 

Różnica między ilością ozonu na obu półkulach związana 

Jest. z przemysłową działalnością człowieka. Jako przykład 

można wymienić wzrost, stężenia ozonu u zachodnich wybrzeży 

Afryki w okresie sunz, kiedy na tych terenach ulega spaleniu 

duża ilość biomasy. 

Na półkuli północnej sezonowe zmiany stężenia ozonu s% 

niewielkie i mieszczą się w granicach od 40 do 5O ppb Od 

roku 1970 obserwuje się powolny wzrost stężenia ozonu na 

półkuli północnej wynoszący od 0,5 do 1SŚ rocznie, a w 

rejonach o dużym zanieczyszczeniu, nawet o 2Si. 

5. Rola stratosferycznego ozonu. 

Ozon znajdujący się w stratosferze odgrywa główną rolę w 

stabilizacji klimatu i w ochronie żyda na Ziemi. 

Zmniejszenie' grubości warstwy ozonowej spowodowałoby 

Intensywniejsze niszczenie komórek oraganizmów żywych przez 

promieniowanie UV. Ozon w stratosferze determinuje jej 

dynamikę, ruchy mas powietrza i procesy chemiczne w niej 

zachodzące. Zmiana pionowego rozkładu stężenia ozonu zmienia 

rozkład temperatury, a tym samym dynamikę górnych warstw 

atmosfery. 

5 .1. Ochrona przed promieniowaniśni UV. 

Widmo promieniowania słonecznego przechodzącego przez 

atmosferę Ziemi jest osłabiane w różnym stopniu, zależnie od 

długości fali. Osłabienie to jest spowodowane absorbcją 

promieniowania przez cząsteczki i atomy gazów oraz 

rozpraszaniem tego promieniowania głównie na aerozolach. 

Na rysunku 10 przedstawiono widmo promieniowania 

słonecznego docierającego do górnych warstw atmosfery 
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ziemskiej, przechodzącego przez st.rat.osf erę oraz 

docierającego do powierzchni Ziemi. Do troposfery i do 

powierzchni Ziemi dociera tylko promieniowanie o długościach 

Tal większych od 200 nm. Promieniowanie UV o długościach fal 

od 290 do 310 run Jest. silnie absorbowane przez ozon 

stratosferyczny. Natomiast i.a wysokości od IS do 50 km w 

stratosferze następuje silna abeo.bcjj promieniowania w 

zakresie widma od 200 do 242 nm. Przyczyną tej absorbcji 

Jest tlen, którego cząsteczki pod wpływem promieniowania UV 

dysocjują (rozpadają się} na pojedyncze itomy. Z kolei z 

takich' wolnych atomów tlenu tworzy się ozon. Cząsteczki 

ozonu absorbują promieniowanie w zakresie fal od 2OO do 310 

nm i w mniejszym stopniu w zakresie widzialnym, który mieści 

się w przedziale od 400 do 750 nm. Zmniejszenie ilości ozonu 

w stratosferze oznacza Jej większą przepuszczalność dla 

promieniowania w zakresie spektralnym od 20O do 310 nm. 

5 • 2. Temperatura stratosfepy. 

Oprócz roli ochronnej dla życia organicznego na Ziemi, 

ozon w stratosferze stabilizuje Jej temperaturę. W procesie 

absorbcji, energia promieniowania UV zostaje zamieniona na 

energię wewnętrzną Cciepło) stratosfery. W niższych 

warstwach stratosfery, absorbcja promieniowania widzialnego 

przyczynia się również do Jej ogrzewania. W wyniku 

dysocjacjl ozonu 1 procesów Jego ponownego tworzenia, 

wydzielana energia powoduje wzrost temperatury stratosfery 

do 0°C na wysokości 50 km. To ogrzewanie prowadzi do 

wysokiej stabilności dynamicznej utrudniającej pionowe 

mieszanie się powietrza w obrębie stratosfery. Wzrost 

temperatury z wysokości. Jest przyczyną powstania tropopauzy, 

to znaczy nieclągłej warstwy powietrza rozdzielającej 

troposferę od stratosfery. Stratosfery z inwersją 

temperatury stanowi barierę utrudniającą przenikanie 

aerozoli i innych cząstek z Jednej warstwy do drugiej. 
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Rys. 10. Widmo promieniowania słonecznego i 
zmiana po przjiciu przez atmosferę. 
1 - na zewnątrz atmosfery, 
1*— poniżej warstwy ozonowej, 
2 - osłabienie promieniowania słonecznego 

przez rozpraszanie na molekułach po¬ 
wietrza, 

3 - osłabienie promieniowania przez rozpra¬ 
szanie na cząsteczkach pyłów, 

4 - widmo promieniowania słonecznego docie¬ 
rające do powierzchni Ziemi. 

Rozkład temperatury w stratosferze oddział ywu Je na 

klimat troposfery. Z tego powodu każdy czynnik zmieniający 

rozkład pionowego stężenia ozonu, a tym samym 1 temperatury 

musi wpłynąć na klimat 1 biosferę Ziemi. 

Do tej pory nie znaleziono Hotelowych zależności między 

stężeniem ozonu i Jego pionowym rozkładem, a temperaturą 1 

innymi parametrami klimatu na powierzchni Ziemi. 
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S.3. Warunki meteorologiczne w strofach polarnych. 

Specyficzne warunki meteorologiczne występujące nad 
Antarktydą są przyczyną olbrzymich strat ozonu. Cyrkulacja 
powietrza na obu półkulach, północnej i południowej, ró=ni 
się znacznie. Te różnice ujawniają się zwłaszcza w 
postaci zimowych cyklonów powstających w stratosferze. 
Antarktyczne wiry powietrza są względnie symetryczne i 
zlokalizowane wprost nad biegunem południowym. Powietrze w 
stratosferze wiruje symetrycznie i koncentrycznie w stosunku 
do teg.o bieguna. Podczas zimy wnętrze wirów Jest odcięte od 
reszty atmosfpry. Natomiast nad Arktyką tworzące się wiry 
są asymetryczne w stosunku do bieguna północnego, tworzą się 
tu tylko nieliczne niezależne wiry, które oddziaływując 
wzajemnie na siebie, załamują sie lub rozpadają. 

Na rysunku 11 przedstawiono rozkład cyklonów i izobar 
nad biegunami północnym i południowym w czasie zimy. V 
rezultacie wymiana mas powietrza na Arktyką przebiega 
intensywniej i sięga a± rejonów równikowych. V rejonie 
Arktyki w zimie występują okresowe perturbacje ruchu 
powietrza powodujące wzrost temperatury niższych warstw 
stratosfery. W skutek tego temperatura tych warstw Jest 
wyższa o ok. 10°C od temperatury analogicznych warstw 
powietrza nad Antarktydą. 

W rezultacie nad Antarktydą występują dogodniejsze 
warunki do tworzenia się chmur stratosferycznych i do 
zamiany obojętnych cząsteczek HC1 w aktywne rodniki CIO 
powodujące rozpad cząsteczek ozonu. 

Przyjmuje się obecnie, że polarne chmury stratosferyczne 
Cpolar stratospheric clouds - PSCsO odgrywają główną rolę w 
niszczeniu ozonu antarktycznego. Chmury stratosferyczne 
tworzą się podczas antarktyczne J zimy 1 wiosny oraz 
arktycznej zimy, kiedy temperatura powietrza spada w skutek, 
niedoclerania promieniowania słonecznego. Z pojawieniem się 
wiosny i promieniowania słonecznego, chmury te znikają. Od 
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180" 

'Rys. 11. Porówn»r.ie rozmi«szczenią zimowych cyklonów 
polarnych, tworzących się nad Arktyką С ry¬ 
sunek górny} 1 Antarktydą (rysunek dolny}. 
Linio ciągłe przedstawiają izobary wyrażone 
w mb . 
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i984 I>. obserwuje się copaz dłuższy czas występowania 

polarnych chmur stratosferycznych. V 1095 roku stwierdzono 

występowanie polarnych chmur stratosferycznych nad 

Antarktyda, na wysokości 16 km w okz-ecie od wrzeinia do 

grudnia. V 1987 roku polarne chmury stratosferyczne 

obserwowane były na wysokości 18 km. Chmury te były 

szczegółowo badane w ramach programu NOZE-2. Badania ŁŁ 

doprowadziły do stwierdzenia występowania dwóch rodząJć>w 

polarnych chmur stratosferycznych: 

Typ I. Polarne chmury stratosferyczne składające «i© z 

czystek o składzie HtiO^/H^ o rozmiarach około 1 )лп, 

tworzących się w przedziale temperatury od 195 do 200 K. Ich 

powstawanie usuwa duże ilości azotu ze stratosfery. 

- Typ II. Polarne chmury stratosferyczne składające się z 

lodu tworzącego się poniżej temperatury sublimacji wody w 

stratosferze, to znaczy w temperaturze około 190 K. Cząstki 

lodu o stosunkowo dużych rozmiar ich, rzędu 10 yan, opadają 

grawitacyjnie. Tworzenie r-ię takich cząstek oraz 

sedymentacja prowadzi zarówno do denltryflkacji Jak i 

dehydratyzacji stratosfery. 

W obu r-odzajach chmur następują przemiany obojętnych 

cząsteczek HG1 w aktywne rodniki odgrywające istotną rolę w 

rozpadzie ozonu. Przebieg zachodzących tu reakcji Jeet 

następujący: 

C1ONO 

l u b 

CPSO 

C35 

gdzie hu Jest kwantem promieniowania ultrafioletowego <"UV>. 

Olbrzymie straty ozonu obserwowane w ostatnich latach 

mogą prowadzić do niestabilności składu chemicznego 

^tratosfery. Niestabilność ta może być wywołana 

dodatnim sprzężeniem zwrotnym, którego przebieg Jest. 

następujący: 
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- wzrost, emisji CFCs i 

- povodujb wzrost. stężeni.» chloru w s t r a tos fe rze > 

- a tn z kolei powoduj» wzrost c tę ienia rodników Cl i CIO 

tworzących się ru* cząstkach polarnych chmur stratosfery¬ 

cznych > 

wywoła bo spadek stężenia ozonu w s t r a to s f e r ze i Jej 

ochłodzenie » 

- zwiększy się llosc polarnych chmur stratosferycznych • 

- wzrośnie stężenie rodników Cl i CIO i 

- wzroSnle szybkość rozpadu ozonu ...itd. 

6. Procesy chemiczne w c t i a t o c f a r z a . 

6 . 1 . Procesy fotochemi czne . 

Fotodysocjacja Jes t to proces, w którym cząsteczka 

chemiczna rozpada się w wyniku absorbcji fotonu. V/ 

atmosferze . ziemskiej cząsteczki tlenu 'O--,5 rozpadają się 

wskutek fotody socJacJi na dwa atomy tlenu CO>, które z kolei 

mogą tworzyć cząsteczki ozonu ^ O . D l a rozbicia 

<dysocjacjl> cząsteczki ozonu wystarcza promieniowanie o 

długości fali poniżej 12ОО run. Natomiast fotodysocjacja 

cząsteczek tlenu może zachodzie dopiero pod wpływem 

promieniowania o długościach fal krótszych od 242 nm. 

Podstawową przyczyną tworzenia się ozonu w s t r a to s f e r ze 

Jest fotodysocjacja tlenu w procesie: 

+ hw » 2 О С4Э 

C5> 

gdzie: hv - Jes t absorbowanym fotonem promieniowania UV, 

M - Jest trzecim ciałem uczestniczącym w reakcji 
i absorbującym wydzieloną energię. 

Cząsteczka tlenu O~ w stanie podstawowym P rozpada się 
przy długości fali absorbowanego promieniowania równej 242,4 
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Rys. 12. Pi>zeki-oJ czynny na absorbcję fotorvbw 
przez cząsteczki tlenu O_ w funkcji 
długoici fa l i absorbowanego promie¬ 
niowania. 

nm. Fotodysocjacja tlenu zachodzi w zakresie ciągłego widm» 
zwanego pasmem Herzbei-g'a Crysunek 12> 1 Jest. źródłem tlenu 
atomowego w stanie podstawowym P na wysokości około £0 km 
C171. Absorbcja promieniowania UV przez cząsteczki tlenu 
wzrasta w miarę zmniejszania sle długości fali. W zakresie* 
widma od 175 do 204 nm Ctzw. pasmo Sc-humanna - Runge'a) 
występuje nledągłe widmo abeorbcyjne. Z kolei poniżej 
długości fali 175 nm występuje ciągłe widmo absorbcyjne 
CContlnuum Schumanna - Runge'aJ, w którym w wyniku 
dysocjacjl O., Jeden z atomów tlenu powstaje w stanie 
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wzbudzonym D. Proces t«n występuje na wysokości powyżej 60 
km. V £kuU-k dużej wartości współczynnika absorbejl » 
stosunkowo dużej gęstości tlenu, promieniowanie o długości 
fali poniżej 200 ran Jest. całkowicie absorbowane w górnych 
warstwach stratcsfepy. 

Tworzenie się ozonu zależy od stężania cząsteczek O 2 1 
energii strumienia fotonów docierającego do atmosfery. 
Zauważmy, że' w niższych partiach atmosfery stężenie O 2 Jest 
większe. Jednakże energia fotonów w tych partiach Jest za 
mfiła do wywołania fotodysocjacji tlenu. Odwrotnie, im wyżej, 
tym energ<4 fotonów Jest większa, ale stężenie tlenu maleje. 
V rezultacie maksymalna produkcja ozonu występuje na 
wysokości około SS km. Laminar na zmiana tego stężenia z 
wysokością Jest spowodowana aborbeją promieniowania UV 1 
eksponencjalną zmian% stężenia tlenu z wysokością. 
Obeepowony rozkład stężenia ozonu został porzewidslany przez 
Chapmana w 1930 roku. 

Na rysunku 13 podano wysokość nad poziomem morza, do 
której dociora promieniowanie słoneczne osłabione w stosunku 
\/a o różnych długościach fali. 

Cząsteczka ozonu może ulec fotodysocjacji pod wpływem 
fotonu o dostatecznej energii hv: 

С6У 

Produkty te j reakcji unoszą energię kinetyczną zależną od 

energi fotonu Ъг>. Ozon absorbuje promieniowanie o różnej 

długości fali. Na rysunku 14 przedstawiono zależność 

przekroju czynnego na absorbJę promieniowania przez ozon od 

długości fali. W paśmie Hartley'a, produkty reakcji C6> 

powstają w stanie wzbudzenia. V paśmie Hugglnsa, tylko Jeden 

z produktów reakcji С6У, to znaczy tlen atomowy O, Je<st w 

etanie wzbudzenia. W paśmie widzialnym CChappiusa) fragmenty 

rozbicia cząsteczki 0 0 są w stanie podstawowym. Ten ostatni 
3 
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Rys. 13. Średnia wysokość, na którą dociera promie¬ 
niowanie słoneczne osłabione w stosunku l^ 

proces dysocjacji ozonu występuje na wysokości ok. 30 km. 
Powyżej tej wysokości dominuje absopbcja w paśmie Hartley*. 

Oprócz procesu dysocjacji ozonu może tez wystąpić 
proces Jego wytwarzania w wyniku reakcji: 

C7> 

Powstające w procesie С6Э atomy tlenu mogą bye usuwane 
przez cząsteczki wody <H2O> lub metanu ССНА~3. Та droga 
usuwania tlenu. Jako potencjalnego źródła ozonu w reakcji 
C75, prowadzi do dalszego ubytku ozonu w tzw. cyklu 
wodorowym (patrz p. 6.2.23. 
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Rys.14. Przekrój czynny ozonu na absorbe j e fotonów 
w funkcji d ługośc i fa l i ppmieniowania UV. 

V wyniku absorbcji promieniowania s łonecznego w 

atmosferze , jego widmo na powierzchni Ziemi różni s i ę 

znacznie od widma pierwotnego. (pa trz rysunek 113. W wyniku 

rożnych procesów absorbcyjnych widmo t o można podzielić: na 

t-r-zy przedziały długości fal: 

X < 120 nm, 

120 < \ < 300 nm, 

3OO < X < 1OOO nm. 

Krótkofalowa składowa promieniowania s łonecznego C<120 nm) 

j e s t absorbowana na wysokości powyżej 1OO km. Fale o 

długości w przedziale 120 do 3OO nm ulegają prawie 

całkowitej absorpcji w mszosferze i stratosferze. Natomiast 

długofalowa składowa promieniowania słonecznego przechodząc 
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Rys. 15. Zależność gęstości strumienia fotonów 
od długości f a l i promieniowania słone¬ 
cznego: a - na zewnątrz atmosfery, 

Ь - na wysokości 30 km, 
с - na powierzchni Ziemi. 

przez etratosferę ulega w niej częściowej absorbeji i 

rozpraszaniu docierając do powierzchni Ziemi. 

Na rysunku 15 przedstawiono zależność gęstości 

strumienia fotonów od długości fali promieniowania 

słonecznego docierającego do poszczególnych warstw 

atmosfery. Widać, ze na wysokości 30 km, w zakresie widma od 

195 do 225 nm С tzw. stratosferyczne okno promieniowania UV> 

promieniowanie to Jest słabo absorbowane. Warstwa ozonu 

znajdująca się poniżej te j wysokości oraz cząsteczki tlenu 

absorbują tę część promieniowania, tak że do powierzchni 

Ziemi dociera promieniowanie o długości fali powyżej SOO nm. 
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Nawet. mała zmiana ilości stratosferycznego ozonu musi 

prowadzić do wzrostu niebezpiecznego promieniowania UB-B na 

powierzchni Ziemi. 

6.2. Procesy chemi czne. 

Promieniowanie słoneczne, w szczególności Jego składowa 

krótkofalowa, ' wymusza procesy fotochemiczne na wszystkich 

wysokościach atmosfery. Pierwsza teoria powstawania 1 

rozpadu cząsteczek ozonu, zakładająca tylko działanie 

promieniowania słonecznego, została opracowana przez 

Chapmana w 1P3O r. Od lat sześćdziesiątych, teoria ta Jest 

uzupełniana o coraz to nowe reakcjie chemiczne. 

6.2.1. Teoria Chapmana. 

Jak przedstawiono wyżej, tworzenie się ozonu w wyniku 

reakcji CS> musi byc poprzedzone reakcją C4> będącą źródłem 

tlenu atomowego. 

Produkcja ozonu wskutek reakcji C55 może byc zakłócona 

przez inne procesy konkurencyjne powodujące rozpad 

cząsteczek ozonu. Promieniowanie o długości fali X < 1200 run 

mole powodować dysocjacje O3 w wyniku reakcji <6i. Proces 

ten może zachodzić pod wpływem promieniowania widzialnego. 

Drugim procesem prowadzącym również do rozpadu ozonu Jest 

reakcja z tlenem: 

C8> 

Rozpad ozonu wywoływany przez promieniowanie UV o długości 

fali większej od 310 nrn prowadzi do uwalniania sie atomu 

tlenu w stanie podstawowym С РХ Z kolei krótkofalowe 

promieniowanie UV prowadzi do powstawanie atomów tlenu w 

stanie wzbudzonym ( D). 

dla \>310 run C9) 
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Wzbudzony atom tlenu ОС D5 odgrywa ważną rolę W chemii 

atmosfery. 

6.2.2. Procesy katalityczne prowidąco do dysocjacji ozonu. 

Zgodnie z globalnym rozkładem ozonu obliczonym na 

podstawi» reakcji Chapmana, stężenie ozonu w ctratosfarze 

powinno być o 503* wyższe od aktualnie obserwowanego. Pionowy 

rozkład stężenia ozonu też byłby inny. Stąd wniosek, że 

muszą tu występować Jeszcze inne procesy powodujące rozpad 

ozonu. W rzeczywistości są to procesy katalityczna, w 

których gazy i Lado we przyczyniają się do rozpadu ozonu 

wskutek rożnych reakcji chemicznych. 

W rezultacie obecność gazów Śladowych może powodować 

dysocjację wielkiej liczby cząsteczek ozonu. To sugeruje, że 

katalityczna aktywność gazów śladowych o stężeniu rzędu ppb 

lub mniejszych, może skutecznie wpływać na stężenie ozonu w 

stratosferze. 

W ostatnich dziesięcioleciacn ilość jarów 

ozonowo-aktywnych wzrasta w wyniku działalności człowieka. 

Obserwowany spadek stężenia ozonu Jest rezultatem ciągłej 

emisji gazów typu CFCs, które są źródłem aktywnych rodników 

chlorowcowych w stratosferze. 

V pierwszym stadium reakcji katalitycznej, rodnik X 

reagując z cząsteczką ozonu tworzy cząsteczkę O_ 1 produkt 

pośredni XO. W drugim etapie produkt XO reagując z tlenem O 

rozpada się na X i O_. A zatem oprócz rozpadu ozonu usuwany 

Jest tu txen będący potencjalnym źródłem ozonu. 

Katalizator X Jest zwykle aktywny chemicznie 1 

niestabilny. Może on być pochodzenia naturalnego lub 

antropogenicznego. Takie rodniki Jak HOX>
 NOx» C1Ox i BrOX' 

odpowiedzialne za rozpad ozonu, powstają z diugozyciov.-yih 

śladowych gazów stratosferycznych. Gazy te są uwalniano w 
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t r o p o s f e r z o i przenikają do s t r a t o s f e r y . Mogą one by i 

zamieniane w inne związki chemiczne zarówno w t r o p o s f e r z e 

Jak 1 w et.rat.osf e r z e , wskutek oddziaływania promieniowania 

UV lub real 

rodnikami ОН. 

UV lub reakcji z e wzbudzonymi atomami t lenu ОС Di i 

Cykl wodorowy. 

Przyczyną cyklu wodorowego są rodniki H, ОН 1 HO_. Na 

wysokości powyżej 40 km mogą zachodzie następujące procesy 

Ciai: 

HO2 + O > ОН • O2 Ci2> 

W wyniku końcowym takich reakcji zamiast O„ + O 

otrzymujemy O2 +• O2. 

Na wspomnianej wysokości Jest możliwy podobny cykl, w 

którym zamiast rodnika ОН występuje wodór H. Na niższej 

wysokości cząsteczka HO., może reagować z ozonem Og zamiast z 

tlenem O co prowadzi również do ubytku stężenia ozonu. 

Rodnik HO„ niezbędny dla tych reakcji powstaje w 

stratosferze z pary wodnej CH_O>, metanu CCH > 1 wodoru 

СН_1. Oazy te mogą być pochodzenia naturalnego Jak 1 

antropogenicznego. 

Rodni Lc ОН może się tworzyć w reakcjach: 

C133 

С14Э 

C15> 

gdz ie O* J e s t wzbudzonym atomem t l e n u p o w s t a j ą c y m z rozpadu 

ozonu pod wpływem promieniowania UV o długości fali krótszej 

od 310 run. 
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Cykl a z o t o w y . 

Produkcja NO w wyniku reakcji między wzbudzonym atomem 

tlenu i cząs teczką N2O J e s t najważniejszym procesem w 

stratosferycznej fotochemii. 

N2O + O* » NO + NO C1ÓJ> 

Rodnik NO reaguje z ozonem w następujący sposób C191: 

NO + O3 » NO2 + O., C17> 

NO + O i NO + O2 С18Э 

Podobnie Jak w cyklu wodorowym zamiast O„ + O otrzymuje s i ę 

t u O^ + O-5* 

Tlenek a z o t u CN_O> powstaje w procesach zarówno v. 

naturalnych Jak i przemysłowych. Roczny względny przyros t 

i lośc i N2O w a t m o s f e r z e wynosi od 0,2 do 0,3%. 

Cykl chlorowcowy. 

Możliwość rozpadu ozonu wskutek działania chloru z o s t a ł a 

odkryta w 1974 r. przez Sto larskiego 1 Cicerone'a C2O3. 

Wofey'a i McElroy'a C21] oraz Crutzen'a C223 

Najważniejszym źródłem chloru s t r a t o s f e r y c z n e g o są związki 

chloro-f luoro-węglowe, a wśród nich freony F-i i i F-12 C121. 

Rodnik ClOy powstaje z tych związków zarówno w wyniku ich 

fo todysocjacj l zachodzącej w tzw. s t r a t o s f e r y c z n y m oknie UV 

Jak i w wyniku reakcji z e wzbudzonymi atomami t lenu CO > lub 

rodnikami ОН. Mechanizm t e n dotyczy rónież innych freonów, 

takich Jak F-113, F-114, F-ilS oraz CHgCClg, CC14 i CHgCl. 

Nie wchodząc w s z c z e g ó ł y , powstawanie rodnika C1O„ można 

przedstawić następująco: 
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сн3са 

n C1OX <10Э 

gdzie n J e s t liczbą atomów chloru w c z ą s t e c z c e . 
Główne r eakc j e w cyklu chlorowcowym są nas t ępu jące : 

Cl + Og » CIO + O2 С2ОЭ 

CIO + O » Cl + O2 C215 

A za tem zamias t O- + O otrzymujemy t u znowu O2 + O^. Ten 
cykl ma dominujący udział w niszczeniu globalnej wars twy 
ozonowej z wyjątkiem an ta rk tycznych dziur ozonowych. 

Cykl bromowy. 
Brom należy również do związków katalitycznych 

uczestniczących w rozpadzie ozonu. Atomy bromu pojawiają się 
w stratosferze w wyniku emisji halonów produkowanych przez 
przemysł. Innym wydajnym źródłem Br wydaje się być bromek 
metylu CCHnBr>, który Jest rozkładany przez atmosferyczny 

•3 

rodnik ОН. 
Cykl bromowy, podobnie Jak poprzednie, ma przebieg: 

С22Э 

C235 
л 

A w'ęc znowu Од + O daje O2 + O_. 
Z powodu stosunkowo małego stężenia związków bromowych w 

atmosferze ten cykl nie odgrywa znaczącej roli w z-ozpadzie 
ozonu. Jednakże kombinacja cyklów chlorowcowego 1 
bromowego, związanych z obecnością w powietrzu rodników 
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„, Jest bardzo efektywnym procesem niszczenia ozonu w 
atmosferze wskutek następujących reakcji: 

BrO + 

Br н 

C l •( 

CIO 

к о з — 
h O 3 — 

» Br + 

> BrO H 

> CIO -I 

Cl + 

h O 2 

h O 2 

°2 C24> 

C25> 

C2Ó5 

Reakcje te odgrywają główny rolę w dolnych warstwach 
atmosfery. 

6.2.3. Względny udział poszczególych cykli katalitycznych. 
Aby móc oszacować ubytek ozonu wywołany opisanymi 

cyklami katalitycznymi, powinna być znane związki między 
nimi. Nie musi tu występować proporcjonalność między 
wzrostem stężenia określonego rodnika a ubytkiem ozonu. 

Względny udział omówionych cykli w rozpadzie ozonu 
zmienia się w szerokich granicach 1 zależy, między innymi, 
od wysokości. Zależności t e przedstawiono na rysunku 16. 

Jak widać w górnej s tratosferze i mezosferze, dominuje 
cykl wodorowy. Na wysokości 50 km, udział cyklu wodorowego 
spada do 52?i. Ponieważ największe stężenie ozonu występuje 
na wysokości 35 km, dlatego ten cykl odgrywa stosunkowo małą 
rolę w rozpadzie O„. 

Ciągła emisja związków CFCs powoduje, że stężenie chloru 
w s tratatosferze wzrasta o 53Ś rocznie. Stąd udział cyklu 
chlorowcowego w rozpadzie ozonu wzrasta. 

Stałe szybkości poszczególnych reakcji w wymienionych 
cyklach są funkcjami temperatury. W konsekwencji stężenie 
ozonu zmienia się również z temperaturą. Wzrost, temperatury 
przyspiesza, na przykład, reakcję formowania ozonu CO+O_-»ł4 

I O—+M>, a zwalnia rekcje prowadzące do rozpadu orocu. 
Poszczególne cykle zależą w różny sposób od temperatury. 
Bliższa dane dotyczące tych zależności można znaleźć w 
pracach C23, 241. 
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Rys. 16. Względny udział późnych jazów Śladowych 
Сcykli} w rozpadzie ozonu na różnych 
wysokościach. 

6.2.4. Inne reakcje chemiczne. 

Atmosfera zawiera cząsteczki siarki, pyły meteorytowe 1 

czasami chmury lodowe. Na powierzchni takich aerozoli mogą. 

zachodzić różne reakcje chemiczne. 

Polarne chmury stratosferyczne CPSC5, obserwowane w 

rejonach polarnych, składają cię z cząsteczek HNOg/Ĵ O Ctyp 

I) lub lodu Ctyp II). Morfologia i skład tych chmur 

odgrywają główną role w tworzeniu sie dziury ozonowej. 

Rozpad ozonu w wyniku katalitycznych reakcji chemicznych 
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jest. dobrze znany i zrozumiały, natomiast, wiele wątpliwości 

dot-yczy stałych szybkości reakcji, rozkładu ich produktów 

reakcji oraz ich huterogrnicznoici. Znany J<=»st fakt, że 

rozpad ozonu jest. reakcją heterogeniczną. Zachodzi jednak 

pytanie, czy ta cecha reakcji pozostaje aktualna w przypadku 

chmur PSCfc w rejonach polarnych. 

7. Przegląd matod pomiaru ctożeń ozoru. 

Przypomnijmy, że pierwsze pcmlary stężeń ozonu prowadził 

Dobson za pomocą skonstruowanego przez siebie spektrometru, 

zwanego obecnie spektrometrem Dobsona C3]. V 193ч г. pionowy 

rozkład stężenia ozonu mierzony był przy użyciu balonu z 

umieszczonym w nim spektrometrem. Po roku I960 stosowano 

mokre metody chemiczne korzystająu przy tym z radiosond. Od 

1970 r. st ało się możliwe prowadzenie globalnego monitoringu 

ozonu za pomocą satelitów. 

7.1. Metody pomiaru całkowitej i lośc i ozonu. 

Naziemne pomiary całkowitej ilości ozonu są oparte na 

metodach spektrometrycznych. Mierzy się tu względne 

osłabienie promieniowania słonecznego w zakresiu widma 

Hugginsa Cod 300 do 340 ran). Widmo absorbcyjne tego 

promieniowania jest dobrze o kr e i lone. Pomiar natężenia dwóch 

fal o różnych długościach, tak dobranych aby jedna podlegała 

silnej obeorbeji, a druga słabej, służy do określenia ilości 

ozonu w atmosferze. Jest to metoda opracowana przez Dobsona. 

W miarę upływu czasu, tego -ypu spektrometry zostały 

zmodyfikowane i wyposażone w komputery, Jednakże sama idea 

pomiaru pozostała taka sama. 
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7.2. S a t e l i t a r n e pomiary ozonu. 

Satelity wyposażona w spektrometry umożliwiają obecnie 

przeprowadzenie pomiarów stężenia ozonu w skali globalnej. 

Pomiary takie są prowadzone w zakresie promieniowania UV Cod 

310 do 340 nm), promieniowania widzialnego CÓOO nm) i 

podczerwieni СО.о/лтО. 

Z najważniejszych pomiarów satelitarnych można wymienić: 

"Backscattered Ultraviolet." CBUV). Spektrometr był 

umieszczony na satelicie NIMBUS 4, który prowadził pomiary 

od 1970 roku do końcu 1977 roku. 

"Solar Backscattered Ultraviolet." (SBUV). Przyrząd 

pomiarowy Jest zamontowany na satelicie NIMBUS 7 i 

prowadzi pomiary od 1978 roku do dzisiaj. 

- "Total Ozone Mapping Spectrometer" CTOMS1 znajdujący się 

na satelicie NIMBUS 7 i współpracujący z SBUV. 

"Solar Backscatterig Ultraviolet^" CSBUV/2) był 

umieszczony na satelicie NOAA 9, którego wystrzelono w 

grudniu 1984 roku. 

"Multichanel Filter Radiometer" CMFR>, przyrząd do 

pomiarów w podczerwieni wysłany na orbitę w marcu 1977 

roku w ramach amerykańskiego programu "USAF Defense 

Meteorological Satell ite Program". Podawał on dane 

pomiarowe od marca 1977 roku do stycznia 1980 roku. 

- "TIROS Operational Vertical Sounder" CTOVS5 umieszczony na 

satelicie TIKOS-N NOAA prowadził pomiary w 1979 roku. 

- "Stratospheric Aerosol and Gas Experimet-" CSAGE>, przyrząd 

wysłany na orbitę na satelicie Explorer CAEM-25 w lutum 

1979. 

7.3.Metody pomiaru pionowego p r o f i t u s t ę ż e n i a ozonu. 

Pionowy profil stężenia ozonu może być wyznaczony 

równymi metodami zarówno na stacjach naziemnych Jak 1 za 

pomocą próbkowania lub pomiarów "in-situ". 
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Pomiary "in-sttu" dają najwiarygodniejsze wyniki i mogą 

być prowadzone do wysokości 35 km przy użyciu balonów, a na 

większych wysokościach rakiet.. Pomiary "in-situ" 

przeprowadza się za pomocy sond elektrochemicznych. 

Wykorzystuje się tu odkr»ytą przez Brewera i Milforda 

zdolność ozonu do zamiany Jonów Jodkowych 1га Jod w wyniku 

utleniania. Stosowane są również metody optyczne oparte na 

absorbcji promieniowania UV, ale nie dają one pewnych 

wyników. 

V pomiarach rakietowych stosuje się netody oparte na 

absorbcji promieniowania UV lub też mecody 

chemoluminescencyjne. W Łych ostatnich wykorzystuje się 

zmianę barwy rodaminy-B pod wpływem ozonu. 

Pomiary stężenia ozonu i Jego rozkładu pionowego mogą 

być dokonywane również zdalnie. 

Metoda Umkehera. 

Kiedy Słońce zbliża się do horyzontu, stosunek natężeń 

dwóch Uni widmowych promieniowania stajo się coraz 

mniejszy. Z kolei iciedy Słonce znajduje s ię na wysokości 80 

nad horyzontem, stosunek natężeń tvch linni rośnie, ponieważ 

do spektrometru dociera więcej promieniowania krótkofalowego 

niż długofalowego. Takie dwa pomiary pozwalają na określenia 

pionowego rozkładu stożenia ozcnu. 

LIDAR 

Lidar pozwala na profilowanie pionowego rozkładu 

stężenia ozonu na wysokości od 15 do 50 km. Zasada pomiaru 

polega na wykorzystaniu różnej absorbcji w gazie dwóch fal o 

różnych długościach. Jeżeli źródłem tych fal Jest laser 

pracujący impulsowo, wówczas mierzy s ię rozproszone 

promieniowanie obu fal docierających w tym samym czasie, to 

znaczy z t e j samej wysokości, do obiornika. Porównując 

natężenia obu takich fal można określić skład atmosfery. 
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Pomiary mikrofalowe. 

Promieniowanie mikrofalowe emitowane przez cząsteczki 

wzbudzone do wyższych poziomów rotacyjnych lub oscylacyjnych 

może służyć do zdalnego badania składu atmosfery. 

Częstot.Mwoś£ drgań różnych cząsteczek mieści się w 

przedziale od 10 do 300 GHz, co odpowiada długościom f-̂ 1 od 

1 do 30 mm. Analiza widma mikrofalowego umożliwia określenie 

temperatury atmosfery 1 Jej ciśnienia, a także Jej składu. 

Do pomiarów mikrofalowych nadaje się szczególnie ozon, 

poi.ieważ w paśmie częstotliwości poniżej 300 GHz daje on 

szereg wyraźnych linii absorbcyjnych. 

Pomiary mikrofalowe stanowią najnowszą technikę w 

pomiarach stężert ozonu. Wyniki takich pomiarów nie są ani 

zależne od pozycji Słońca ani od zawartości aeorozoli w 

powietrzu. Pomiary mogą być prowadzone rónież w dni 

pochmurne. Technika ta może byc stosowana nie tylko do 

pomiaru stężenia ozonu, ala rónież Innych składników takich 

Jak H2O i CIO oraz do pomiaru rozkładu temperatury w 

atmosferze. ' Mikrofalowe profilowanie atmosfery może być 

prowadzone od wysokości 15 km do 100 km 

Pomiary stężenia ozonu przy powierzchni Ziemi. 

Pomiary stężenia ozonu tuż nad powierzchnią Ziemi są 

ważne z punktu widzenia badań wydajności produkcji ozonu w 

dolnej troposferze i wpływu &każen środowiska na przebieg 

tego procesu. - W tego rodzaju badaniach wykorzystuje się 

metody optyczne, sp^ktrometryczne 1 oraz tzw. mokre analizy 

chemiczne. 

8. Przyczyny ubytku ozonu ctratosfaryezncgo. 

Na globalne stężenie ozonu wpływają trzy naturalne 

procesy cykliczne: zmiany pór roku, dwuletnie oscylacyje 

zmiany ciśnienia w równikowej strefie Oceanu Spokojnego 



CQBOJ i jedenast.olet.nie cykle aktywności słonecznej. 

Dodatkowo na stratosferyczne stężenie ozonu wpływają również 

nieregularne zjawiska takie Jak erupcje wulkaliczne i efekt 

El Nino. W ramach tych naturalnych zmian stężenia ozonu 

mieszczą się zmiany wywołane działalnością ludzką. Jednym ze 

skutków taj działalności Jest emisja różnych substancji 

£ Lądowych. Główną role w oddziaływaniu пл ozon odgrywają tu 

takie substancje przemysłowe Jak związki chlorowane i 

bromowane CCFCs> oraz halony. Na zmiany stężenia ozonu mają 

też wpływ gazy śladowe powstające podczas spalania paliw 

stałych i biomasy, rozwijana na dużą skale hodowla oraz 

uprawy z zastosowaniem nawozów azotowych. 

Jest rzeczą pewną, ze dziury ozonowe tworzące d e 

podczas antarktycznej wiosny są wywołane wytworzanymi przez 

człowieka związkami typu CPCs. Trudniejszy do wyjaśnienia 

jest efekt ubytku ozonu w skali globalnej. Uwzględniając 

wszystkie czynniki naturalne i ten efekt przypisywany Jest 

związkom typu CFCs. 

Naturalna zawartość chloru w stratosferze wynosi 0,6 

ppb. Działalność ludzka spowodowała wzrost stężenia tego 

pierwiastka w stratosferze do wartości 2,5+3,0 ppb. Bardzo 

długi czas życia związków CFCs i haJlonow w stratosferze 

będzie powodował w długiej skali czasu oddziaływanie z 

ozonem. Gdyby emisja CFCs utrzymywała się na obecnym 

poziomie to stężenio chloru w stratosferze osiągnie w ciągu 

20 lat dwunastokrotną wax<tosć stężenia naturalnego. Już 

czterokrotny wzrost stężenia . chloru doprowadza do 

powstawania dziur ozonov/ych w olbrzymiej skali. Odyby emisja 

związków chlorowcowych została nagle wstrzymana, to stężenie 

ozonu nie wzrosłoby natychmiast. 

W celu ilościowego wyrażenia wpływu różnych gazów na 

warstwę ozonową wprowadzono pojęcie potencjału niszczącego 

CODP - ozone depleting potential). Związki całkowicie 

zchlorowane mają wysoki potencjał ODP 1 one głównie ulegają 

rozpadowi w stratosferze. Związki częściowo zchlorowane 
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powracają, do tropoefepy. Ich niższy potencjał ODP małe być 

równoważony wielkością produkcji i czasem przebywania w 

Etpatosfepze i troposferze. 

Protokół Montreaiski narzuca ograniczenia - produ'-j=Jl 

tylko całkowicie zchloro warnych związków CFCs nie 

uwzględniając w restrykcjach takich związku w. Jak 

czterochlorek węgla CCCI ) , metylochloroform CCH-CCl.) 1 

inne związki 'chlorowcowe 1 bromowe. 

8.1. Naturalne czynniki wpływające na stężenie ozonu. 

8.1.1. Czynniki dynamiczne. 

Lokalne stężenie ozonu w stratosferze Jest 

zdeterminowane zachodzącymi procesami fotochemicznymi i 

dynamicznymi. W mezosferze i stratosferze, na wysokości od 

25 do 30 km, występuje równowaga fotochemiczna, a dynamika 

atmosfery niewiele wpływa na rozkład stężenia ozonu. 

Natomiast poniżej 25 km, rozkład stężenia ozonu zależy 

głównie od - procesów dynamicznych. Z tego powodu na tych 

wysokościach obserwuje się duże zmiany stężenia ozonu. 

Jednakże efekt ten Jest daleki od wywołania dziur ozonowych 

na tych wysokościach. 

Sezonowe procesy dynamiczne, występujące pod koniec zimy 

w dolnej stratosferza, wpływają na stężenie ozonu wywołując 

Jego sezonowe zmiany. 

Zmiany stężenia ozonu w górnej stratosferze są związane 

z procesami dynamicznymi zachodzącymi w dużej skali. Odkryto 

korelację między minimum stężenia ozonu obserwowanym w 1983 

r. a zjawiskiem El Nino 1 oscylacjami QBO [251. Stwierdzono 

również występowanie oscylacji wywołanych przez wiatry 

stratosferyczne. Oscylacje te powtarzają się co 22 miesiące. 

8.1.2. Cykliczne zmiany aktywności słonecznej. 

Wydajność produkcji ozonu zależy od fotodysocjacjl tlenu 

molekularnego, który to proces Jest związany z kolei z 
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aktywnością Słońca i natężeniem promieniowania UV. 

Zaobserwowano następujące zmiany natężenia promieniowania UV 

docierającego do Ziemi: 

zmiany wywołane obrotem Słońca wokół własnej osi 

Ccyk.127- dnio wy >, 

długoczasowe zmiany wywołane l i - t o letnim cyklem 

aktywności Słońca. 

Oba cykle pociągają za sobą zmiany natężenia s łonecznego 

promieniowania X oraz strumienia cząstek , a zwłaszcza 

protonów, wywołujących dodatkowe efekty w atmosferze . 

Strumień cząs tek odgrywa dużą role w tworzeniu s i ę cząstek 

NO„, reagujących z ozonem. 

W 27 dniowym cyklu słonecznym natężenie promieniowania 

UV zmienia s i ę następująco: 

w zakres ie od 17S nm do 210 run: około 5 - 794 

w zakres ie od 210 nm do 250 nm: około 3Si 

w zakres ie od 260 nm do 300 nm: około 1% 

Zmiana w tym cyklu od S do 63S natężenia promieniowania 

UV o długości fali 205 nm powoduje zmiany s t ężen ia ozonu od 

2 do 3% na wysokości od 30 do 50 km. 

Badano również wpływ cyklu 11-toletniego na s t ę ż e n i e 

ozonu. Liczono że zmiany s t ę ż e n i a ozonu w środku s t r a t o s f e r y 

powinny wynosić 5SS lub mniej wskutek zmian natężenia 

promieniowania UV. Natomiast zmiana s t ężen ia ozonu w c a ł e j 

a tmosferze powinna wynosić od 1 do 3S£. Dane dotyczące 

długoczasowych zmian natężenia promieniowania UV są skąpe. 

Aktywność s łoneczna może wpływać na s t ę ż e n i e ozonu 

również przez inny mechanizm. Protony emitowane przez Słonce 

prowadzą do tworzenia s i ę rodników ОН i NO w mezosferze i 

s t r a t o s f e r z e . Wydajność cykli katalitycznych zależy od 

wysokości. Rodnik ОН powoduje redukcję ozonu w mezosferze , 

natomiast NO rozpad ozonu w s t r a t o s f e r z e . 

Korelacja między zmianami s t ę ż e n i a atmosferycznego ozonu 

a obecnością plam na Słońcu J e s t badana. Otrzymane 

dotychczas wyniki tych badań trudno uważać za pozytywne. 
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1.1.3. Aktywność wulkaniczna. 

Podczas silnych erupcji wulkanicznych do Ktratosfery 

mogą by: wprowadzono aerozole. Nast.epst.wein tego może być 

spadek stężenia ozonu stFatosferyc^r.e^o. W 1082 x>. erupcja 

wulkarvj El Chichon w Meksyku doprowadziła prawdopodobnie do 

spadku stężenia ozonu. Po tej erupcji obserwowany był wzrost 

stężenia HC1 o 40% w stratosferze miedzy 20° a 40° 

szerokości geograficznej północnej. 

Mechanizm redukcji ozonu w wyniku erupcji wulkanicznych 

nie jeut jeszcze poznany. Przyjmuje się, że ma to związek 

zarówno z wprowadzeniem do stratoafery chloru i aerozoli jak 

i z innymi heterogenicznymi procesami. 

8.2. Wpływ działalr.ości ludzkiej na warstwę ozonową. 

Niezbędnym warunkiem istnienia gazów śladowych 

wprowadzanych do stratosfery i oddziaływujących tam z 

ozonem, jest ich długi czas życia w troposferze. Czas ten 

zależy między innymi, od aktywności chemicznej tych gazów. 

Liczne gazy śladowe doznają w troposferze przemian 

chemicznych, w których główną rolę odgrywają grupy 

hydroksylowe СОЮ. Oazy te usuwane są też z troposfery w 

naturalny sposób. Wiele gazów śladowych, na przykład SO_, ° 

krótkich czasach życia występujących na wysokości 10 km nie 

może przechodzić w znacznych ilościach do stratosfery. W 

przeciwieństwie do tych gazów, istnieją tzw. gazy źródłowe, 

które nie są aktywne w troposforzs. Reagują one chemicznie 

dopiero w stratosferze pod wpływem krótkofalowego 

promieniowania UV. Słownymi gazami należącymi do te j grupy 

są CFCs, halony i tlenek azotu CN_O>. Jednakże warstwa 

ozonowii jest niszczona nie tylko przez przechodzące z 

troposfery gazy źródłowe obojętne chemicznie ale także przez 

wprowadzane do stratosfery «razy, których źródłem są samoloty 

ponaddz wieko we, eksplozje jądrowe i arupcje wulkaniczna. 
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3.2.1. Związki chloro-fluoro-węglowe CCFO i halony. 
W 1974 r. M.J. Molina i F.S. Rowland C121 ogłosili wyniki 

badań, z których wynika, że emisja CFCs może zniszczyć 
warstwę ozonową. Badania te zostały potwierdzone 
eksperymentalnie. Ponieważ związki CFCs nie są rozkładane» •..• 
tropoeferze, dlatego ich stężenie tpoposferyczne r-oSme. 
Przed odkryciem wpływu tych związków na ozon, uważano JĆ> 
za całkowiecie nieszkodliwe dla człowieka. 

Na rysunku 17 przedstawiono stężenia poszczególnych 
związków CFCs na różnych wysokościach uzyskane z pomiarów 
stratosferycznych i troposferycznych. 

Czas życia CFCs w atmosferze Jest długi i dla freonu 
F-ll wynosi 65 lat, a dla F-12 aż 12О lat. Nie stwierdzono 
aby stężenia tych gazów w troposferze malały ze wzrostem 
wysokości. 

Głównym czynnikiem powodującym rozpad związków CFCs i 
halonów Jest promieniowanie UV o długościach fal między 190 
a 220 run. Efekt ten prowadzi do uwalniania atomów chloru lub 
bromu, które w opisanych cyklach reagują z ozonem. Atom 
fluoru, tworząc HF, nie uczestniczy w procesie rozpadu 
ozonu. 

Efekt ubytku gazów CFCs wskutek ich fotolizy Jest 
mniejszy w porównaniu z ich emisją. V rezultacie stężenie 
tych gazów w atmosferze będzie się zwiększać. Pomiary i 
obliczenia modelowe dowodzą, że aktualne stężenie CFCc w 
dolnej stratosferze wynosi od 2,5 do 5 ppb. 

Stężenie naturalnego chloru СЦ., pochodzącego z rozpadu 
metylochlorku <СН„С1> wydzielanego przez oceany, wynosi O,o 
ppb. Stąd stężenie chloru emitowanego w wyniku działalności 
przemysłowej przewyższa od 4 do 5 razy poziom naturalny. 
Nagłe przerwanie emisji związków CFCs nie spowoduje 
natychmiastowego zmniejszenia się ich stężenia w 
atmosferze, ale będzie ono dalej narastać do stężenia 
wynoszącego 8 ppb. Przyczyną tego efektu Jest ich długi czas 
życia w troposferze. Długi czas ±ус1л CFCs wyjaśnia dlaczego 
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1ppb 1ppm 

Ю"13 Ю"12 io11 ю-10 ю-9 ю-8 ю-7 ю-6 ю-5 

Stężenie objętościowe 

1. F-10 (CCl4) 
2.F-11 (CCI3F) 
3.F-12(CCI2F2) 
A.F-13 (CCIF3 ) 

2 3 3 

6.F-114(C2CI2FA) 
7. F-115 (C2CIF5) 
8.FC-116(C2F6) 
9.FC-IMCF4) 

10.Halon1211 (CBrClF2) 
11. Halon 1301 (CBrF3) 
i2H-F-22(CHaF2 ] 
I3.CH3CI 
14 O+3 Вт 
J5.C0 
I6.N2O 
17 H2 

18.СНД 
19. H-F-140a 

Rye. 17. Pionowy rozkład st,ę£enia związłcuw CFCs 
w atmosferze. 

gatzy te emitowane w latach poprzednich da_fc znad o sobie 

obecnie, a emisja dzisiejsza przyniesie skutki w ppzszloid. 
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Niejasności dotyczące oddziaływania gazów i Lądowych z 

ozonem dotyczą głównie związków bromowych. Brom wydziela się 

w analogicznych reakcjach Jak chlor, ale Jego wpływ na 

rozpad ozonu Jest, skuteczniejszy. 

8.2.2. Potencjał dysocjacji ozonu COOP - ozone depleting 

potent ia l ) związków chlorowcowych. 

Wszystkie związki chlorowcowe powodują dysocjację 

cząsteczek ozonu wskutek reakcji, których wydajneici dla 

różnych związków zmieniają się w szerokich granicach. Test 

to spowodowane dodatkowymi procesami występującymi w 

s tratosferze i troposferze. Na przykład, wpływ metylochlorku 

CCĤ CD na warstwę ozonową Jest zdecydowanie mniejszy w 

porównaniu z wpływem freonów P-ll i P~12. Potencjał 

dysocjacji ODP ozonu oblicza s ię za pomocą modelu 

Jednowymiarowego C1D), w którym freon P—ti przyjmuje się 

Jako związek, dla którego ODP wynosi 1 1261. 

Wartości potencjału ODP i inne charakterystyczne dane 

dla C-Cs podano w Tablicy III. 

Różnice wartości ODP dla poszczególnych typów związków 

można wyjaśnić następująco: 

- Całkowicie zchlorowane związki takie' Jak F-il, F-12, F113, 

F-114, f-115 i CCI mają duże wartości potencjału ODP, 

ponieważ są one stabilne w troposferze. Dlatego gazy t e 

przedostają s ię do stratosfery gdzie ulegają rozpadowi 

wskutek fotolizy. Produkty t e j fotolizy powodują z kolei 

rozpad ozonu. 

- Częściowo zchlorowane związki wodorowe, takie jak P-22 

CGHF2CO, CH3CC13, CHgCl i CHgBr mogą ulegać rozpadom w 

skutek reakcji z rodnikelm ОН Już w troposferze. W 

rezultacie tylko część z nich dociera do stratosfery. Z 

tych powodów związek H-CFCs Cfreon F-225, który ulega 

rozpadowi w troposferze, powinien być stosowany w 

urządzeniach chłodniczych zamiast freonów P-ll i F-12. 
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CKar-akt.epyst.yka gazów typu CFCs 
Tablica III 

Zwi««.lc 

F - l i 
CCC lgF> 
F- i 2 
CCC 12F2J 

F- 13 

F-22 

F-113 
CCC12FCC1F2 > 

F- 1 14 
CCC IF CC IF 5 

F- i 15 

Me Ł у 1 ос h 1 oro-
formCCHgCCl > 
F-1 16 
C C2F6> 
cci4 
Chlorek metyli 

Halon 1211 

Halon 1301 

Bromek metylu 

Mi erzone 
stężenie 

<ppt> 

2 0 0 

3 2 0 

3 , 4 

5 2 

3 2 

1 3 

9 

1 4 0 

4 

140 

6 3 0 

2 

1 , 5 

1 5 

Produ¬ 
kcja 
CxlO kg) 

4 0 0 

5 6 О 

-

2 0 6 

1 6 0 

2 4 

1 5 

6 4 0 

8 3 0 

5 0 1 

1 0 

1 0 

-

Czas 
życia 
Uat) 

50-80 

100-
150 

4 O O 

17-22 

1 1 0 

200-
300 

400- • 
800 

7 , 4 

>500 

70 

1 , 5 

2 5 

1 1 0 

2 , 3 

Wzrost 
<>г/гок) 

S , 7 

6 , 0 

-

11,7 

1 0 

— 

-

7 

1 

-

-

-

-

ODP 

1 

1C1 ,1) 

-

0,05 

0 9 

0 , 8 

0 . 2 

0,15 

0 

1,2 
-

3 

8 

-

Związki bromowe =ą trwałe w troposferze, natomiast ulegają 

rozpadowi w stratosferze. Uwolniony atom bromu jest 3 do 4 

razy bardziej efektywny w niszczeniu cząsteczek ozonu niż 

atomu chloru. Z tego powodu ODP dla związków bromowych 

przyjmuje wyższe wartoici niż dla freonów F-li lub F-12. 
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Dotychczas związki balonowe nie s tanowią zagrożen ia z 

powrdu ich małego s t ę ż e n i a w a t m o s f e r z e . Trzeba jednak 

pamiętać , ż e produkcja halonów 1211 CCBrClF_> i 1301 

CCBrFo5 w z r a s t a . 

8.2.3. Tlenek azotu (NO), metan CCH >, dwutlenek węgla (CO ). 
Oprócz związków typu CFCs, wiele innych gazów śladowych 

uczestniczy w procesie rozpadu ozonu. Na przykład N̂ O i CH 
uczestniczą bezpośrednio w cyklach niszczących ozon, 
natomiast CO_ wpływa na O poprzez procesy związane z 
efektem cieplarniany»!. 

Tlenek azotu CN_O> 
Największy ubytek N_O następuje w stratosferze, gdzie w 

wskutek dysocjacjl z udziałem wzbudzonego tlenu tworzą się 
rodniki NO powodujące katalityczny rozpad ozonu. 

W tpoposferze następuje wzrost stężenia N?O od 0.2 do 
O.35< w ciągu roku. Od 1976 r. badany jest wpływ NOv na 
warstwę ozonową. Związki NO,, powrtają zarówno w wyniku 
fotolitycznego rozpadu N_O, Jak i wskutek wprowadzania tyc!i 
związków do stratosfery przez samo'.oty naddzwi'jkowe i 
rakiety. 

Równoczesna obecność rodników NO., i C1O„ w stratosferze 
nie wpływa na rozpad ozonu w wyniku prostego sumowania się 
ich potencjałów ODP, ponieważ mogą tu jeszcze powstać 
nieaktywne produkty pośrednie wskutek następujących reakcji: 

CIO + NO-+ M > CLONO., + M C275 

Cl + NO2 C28) 

HC1 + CH3 

Reakcja C273 i C29> prowadzą do powstania związków nie 
wpływających na rozpad ozonu. 
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Metan CCH 5 

Na pewnych wysokościach obecność metanu przyspiesza 

rozpad oronu, natomiast na innych może przyspieszać Jego 

produkcję. Wskutek reakcji С4ОЭ, (patrz rozdział 11.2.1} 

następuje usuwanie rodników HO z atmosfery. Dlatego w 

górnych warstwach s t r a t o s f e r y utlenianie metanu powoduje 

wzrost s tężen ia rodników H O Y ' Rodniki ОН uaktywniają 

obojętny HC1 wskutek reakcji: 

HCi + ОН » Cl + H2O C30> 

W ostatn ich latach obserwuje s i ę systematyczny wzrost 

s tężenia metanu w atmosferze. J e s t to fakt niepokojący 

ponieważ metan Jes t gazem uczestniczącym aktywnie zarówno w 

efekcie cieplarnianym Jak i w rozpadzie ozonu. 

Dwutlenek węgla <CO_> 

Dwutlenek węgla Jest głównym gazem odpowiedzialnym za 

efekt cieplarniany w troposferze . Wpływa on również na 

chemiczne procesy w s t r a t o s f e r z e przez tzw. temperaturowe 

sprzężenie zwrotne C251. Wzrost s t ężen ia CO_ w s t r a t o s f e r z e 

zwiększa i ło ić wypromieniowanej z niej energii cieplnej, a 

t o powoduje obniżenie temperatury s t r a t o s f e r y . Zmiana 

temper at-iry s t r a t o s f e r y wpływa na wartości s ta łych 

szybkości reakcji katalitycznych w niej zachodzących i w 

konsekwencji przyspiesza reakcje prowadzące do produkcji 

ozonu. W rezultacie globalna i lość ozonu wzrasta. 

8.2.4. Aerozole stratosferyczne. 

Największe stężenie aerozoli obserwuje się na wysokości 

między 15 a 25 km. Aerozole zawierają głównie związki siarki 

i dlatego wyróżnia się stratosferyczną warstwę siarkową, 

zwaną też warstwą "Junge'a", od nazwiska Jej odkrywcy. 

Aerozole te są pochodzenia wulkanicznego lub też tworzą się 

z naturalnego stabilnego węgliku siarki. 
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Nie stwierdzono wyraźnego wpływu aerozoli 

stratosferycznych na warstwy ozonową z wyjątkiem chmur 

polarnych. 

8.3. Przyczyny globalnego rozpadu ozonu w stratosferze. 

Ubytek ilości ozonu w skali Globu jest trudny do 
określenia. Uzyskane dane pomiarowe są obarczone dużymi 
błędami, a dotyczące stężeń stratosferycznych mają charakter 
wyrywkowy. W sposób nie budzący wątpliwości stwierdzono 
spadeb ilości ozonu w obszarach występowania dziur 
ozonowych. 

Przyczynami rozpadu ozonu są nie tylko zjawiska związane 
z działalnością człowieka alo również pewne naturalne efekty 
geofizyczne, w* wyniku analizy danych pomiarowych z okresu od 
1969 do 1986 r. Grupa OTP stwierdziła spadek stężenia ozonu 
od 1.7 do 3%. na szerokości geograficznej od 30°N do 60°N. 
Przypuszcza się, że spadek ten wywołany Jest częściowo 
emisją CFCs. 

8.4. Obecne poglądy na przyczyny powstawania 
antafktycznaj dziury ozonoweJ. 

Pojawiło się wiele teorii tego zjawiska uwzględniających 
przyczyny naturalne oral cywilizacyjne. Po serii pomiarów 
stwierdzono Jednoznaczni- że dziury ozonowe są wywołam 
przez emisję CFCs. Powstaje Jednak pytanie dlaczego ozon 
Jest niszczony głównie na wysokości od 10 do 25 km w czasie 
antarktycznej wiosny, oraz dlaczego ten rozpad występuje na 
tak dużą skalę. Próby znalezienia odpowiedzi na te pytania 
podejmowali głównie autorzy prac £271, £28], C29D, C3O3 1 
[311. Niektórzy z badaczy szukali wyjaśnienia tego zjawiska 
w efektach "dynamicznych", inni natomiast w reakcjach 
"chemicznych". Wedv.ug pierwszej koncepcji "dziura ozonowa" 
powstaje w wyniku efektów meteorologicznych. Teoria 
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chemiczna przypisywała zmianę stężenia ozonu obecności 

gazów śladowych w postaci związków CFCs. Możliwość 

wystąpienia czynników meteorologicznych powodujących 

dynamiczny rozpad ozonu Jest. mało proawdopodobna. Założenie, 

że powietrze z dolnych warstw atmosfery Jest transportowane 

do stratosfery powodując tam rozcieńczenie stężenia ozonu 

Jest raczej wątpliwe. Natomiast występowanie rodników СЮ., w 

rejonie dziur ozonowych zostało potwierdzone doświadczalnie. 

Minimalne obserwowane stężenie ozonu podczas 

występowania dziur ozonowych nie może Jednak bye. wyjaśnione 

tylko nj drodze chemicznej. Dlatego musi też być 

uwzględniony wpływ cząsteczek lodu na proces rozpadu ozonu. 

Z tego Dowodu należy przyjąć, że warunki meteorologiczne 

determinujące powstawanie chmur lodowych, mają Jakiś wpływ 

na powstawania dziur ozonowych. 

Najczęściej występującymi związkami chloru w całej 

stratosferze są związki HC1 i CIONÔ . . Tworzenie się tych 

związków powoduje eleminację rodników chloru ze stratosfery, 

a tym samym zmniejsza ich udział w rozpadzie ozonu. Jeżeli 

aktywny chlor Jest związany w postaci HC1 lub C1ONO., 

wówczas może on być uwalniany do fazy gazowej w wyniku 

reakcji z rodnikami ОН, lub wskutek fotodysocjacji. Jeżeli 

natomiast HC1 Jest rozpuszczony w chmurach stratosferycznych 

to sytuacja Jest inna. Kryształki związku HNOg.3H_O) Ctyp I 

PSCs) tworzą się w temperaturze o 10°C wyższej niż w 

przypadku tworzenia się chmur lodowych Ctyp II PSCs). Z tego 

powodu typ I PSCs występuje częściej niż typ II. 

Pomiary laboratoryjne wykazały, że C1ONO2 bardzo silnie 

reaguje z HC1 w chmurach typu I i II. W wyniku tych reakcji 

uwaJniane są cząsteczki СЦ. Cząsteczki te sublimują z 

powierzchni lodu, podczas gdy H N O
3 pozostaje w lodzie. To 

samo zjawisko występuje wówczas gdy cząsteczka CIONĈ  zderza 

się z powierzchnią lodu, na której znajduje się 

zaadsorbowany HC1. W takim przypadku uwalnia się HOC1. 

Tak więc chmury lodowe przekształcają mało aktywne 



związki C1ONO2 i HC1 w bardziej aktywne Cl_ i HOC1. 

Podczas zimy polarnej, masy powietrza nad Antarktydą 

krążąc centrycznie wokuł bieguna południowego, są odcięte od 

reszty atmosfery oraz cą pozbawione działaniu promieniowania 

słonecznego. W rezultacie zwiększa się liczba cząsteczek Cl 

i HOC1. Z nastaniem wiosny cząsteczki t e są niszczone przez 

promieniowanie UV, a uwalniany chlor powoduje rozpad ozonu w 

wyniku reakcji: 

CCI + O3 > Cl + O2)x2 C3O 

Cl + CIO + M > C12°2 + M C 3 2 > 

G1_O_ + hŁ> > Cl C1OO СЗЗЭ 

C1OO > С12+ О C34> 

Jako wynik tych reakcj i w miejsce dwóch c z ą s t e c z e k O„ 

powstają trzy cząsteczki tlenu. 

Pomiary przeprowadzone w centrach dziur ozonowych 

potwierdziły występowanie CIO w stężeniu 500 razy większym 

niż w innych partiach stratosfery. Ponadto stwierdzono, że 

gdy stężenie CIO Jest duże to stężenie ozonu Jest małe. 

Prawdopodobnie istnieją dwie przyczyny powodujące, że 

dziury ozonowe nie występują nad Arktyką: 

- temperatura nad Arktyką Jest o około 10°C wyższa niż nad 

Antarktydą, 

nad Arktyką następuje bardziej efektywna wymiana mas 

powietrza w atmosferze, w związku z czym masy powietrza 

nie mogą tu być izolowane od reszty atmosfery. 

Udział chloru w procesie niszczenia ozonu w obrębia 

dziur ozonowych stwierdzono doświadczalnie. Ugruntowuje się 

pogląd, że dziury ozonowe są rezultatem emisji CPCe, a więc 

przemysłową działalnością człowieka. Warunki meteorologiczne 

występujące nad Antarktydą sprzyjają występowaniu tego 

zjawiska na tak dużą skalę. 



9. Produkcja związków CFCs. 

O. 1.Zarys historii produkcji związków CFCs. 

Chemia organicznych związków fluorowych została 

zapoczątkowana przez Swarts'a w 1892 roku w Belgii. V tym 

czasie po ' raz pierwszy w węglowodorach bromowanych 

zastąpiono brom przez fluor korzystając z trćijchlorku 

antymonu Jako katalizatora. 

V/ 1929 r. Midgely (General Motors, USA) odkrył, ±& 

frtony F-11 1 F-12 nie są ani palne ani toksyczne. Dzięki 

temu nadaj."1 sie one doskonałe do stosowania Jako czynnik 

chłodniczy. Produkcja tych związków na skalo przemysłową 

rozpoczęła się w 1930 r. Postęp w technologii produkcji tych 

związków doprowadził do syntezy następnych typów freonów t j . 

F-113, F-114 1 I---22. 

Podczas drugiej wojny Światowej, w ramach programu 

Manhattan -opracowano perfluorowane polimery organiczne 

Cmiędzy innymi Leflt-.n). Materiałem wyjściowym do ich 

produkcji Jest freon F-22. 

Obecnie różne technologie są stosowane dc produkcji 

związków fluorowych: fluorowanie elementalnym fluorem 

utlenianie fluorku metali, elektrochemiczna technologia 

Slmons'a itp. 

9.2. Produkcja związków CFCs 1 balonów. 

Od roku 1960 do 197О produkcja freonu F—12 wzrosła o 

20092, я freonu F-ll o 40092, głównie dzięki rozwojowi 

produkcji indywidualnych urządzeń chłodniczych, urządzeń 

typu spray oraz przemysłu polimerów. 

Na ryrunkach 18 1 10 przedstawiono światową produkcję 1 

zastosowanie freonu F-ll, 1 F-12 w latach od 1076. 
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1976 1978 1980 1982 1984 1986 
Lata 

Rys. 18. Światowa produkcja i konsumpcja freonu F—11. 

9.3. Własności związków CFCae 1 halonów. 

Toksyczność. 

Organiczne związki fluorowe są mniej toksyczne niż 

podobne związki chlorowcowe lub bromowe. Na przykład 

trojchlorometan CchloroformJ w stężeniu 254 powoduje silną 

narkozę, natomiast takiego efektu nie obserwuje się dla 

trójf luorometanu. i rzyjmuje się> że nasycone związki 

fluorowe są zupełnie nie toksyczne. 
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Rye. 1°. Światowa produkcja i Iconsumcja freonu F-12. 

Maksymalne dopuszczalne stężenie CMAC - Maximum 

Admissible Concentration} dla freonów F-ii, F-12 i F-114 

na stanowisku pracy wynosi 1000 ppm. 

Dla halonow * ypu 1201 i 2402 stężenia MAG wynoszą 

odpowiednio 100 i 110 ppm. 

Freon • F-22 Jest związkiem toksycznym. Jest to 

prawdopodobnie związane z obecnością atomu wodoru w 

cząsteczce tego związku. Ponieważ freon F-22, a zwłaszcza 

nowe generacje tych związków w postaci H-CFC-123 i 

H-CFC-134a, mocą z powodzeniem zastępować freon F-ll, 

dlatego toksyczność tych związków Jest aktualnie badana. 
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Łatwopalność i chemiczna obojętność związków CFCs. 

Chlorowane związki nasycone są niepalne i chemicznie 

obojętne. Ich trwałość chemiczna j e s t tym większa im więcej 

zawierają atomuw fluoru w cząsteczce. Niepalność tych 

związków Jest jodnak ograniczona temperaturą rożki adu. W 

odpowiednio wysokiej temperaturze związki t e rozpadają się 

na związki fluoro- wodorowe i kwasy. 

Latwopalność związków CFCs zależy od liczby atomów 

wodoru w cząsteczce. Na przykład H-CFC-22 j e s t niepalny. 

Natomiast łatwopalne są związki H-CFC-141b i H-CFC-142b 

Cdostępne w USA> mające odpowiednio budowę: CH -CC1.F i 

CH3-CC1F2. 

V Tablicy IV podano podstawowe dane fizyczne niektórych 

związków CFCs. 

1O. Pocozumienia międzynarodowe dotycząca ochrony 

warstwy ozonowej . 

Pierwsze ostrzeżenie Moliny i Rowlanda C121 w 1974 roku 

o możliwości zniszczenia ziemskiej warstwy ozonowej przez 

związki CFCs wywołało zaniepokojenie społeczeństw krajów 

uprzemysłowionych. W wyniku publicznych dyskusji nad 

koniecznością ograniczenia produkcji związków chlorowcowych 

zorganizowano szereg konferencji międznarodowych , których 

celem byio-

- ocena realności zagrożeń związanych ze zniszczeniem war¬ 

stwy ozonowej, 

- koordynacja międzynarodowych programów badawczych, 

- wywieranie nacisku na przemysł w celu ograniczeni? 

produkcji związków chlorowcowych. 

Pierwsza międzynarodowa konferencja na temat związków 

CFCs odbyła s ię 28 kwietnia 1977 r. w Waszyngtonie. Podczas 

t e j konferencji stwierdzono, ze nie ma dostatecznych podstaw 

do tego aby sądzić, ze związki CFCs niszczą ozon w skali 



Podstawowa dane fizyczne dotyczące związków CFCs. 

Masa molek 
Temp. wrz. 
Temp. zam. 

Temp. kpyt 
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J/kg 

J/kgK 

N/cm 

S/lOOg 
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F - l l 
cci3 

137,4 
23,7 

-111 

198,0 

44,0 

0,548 

18,2 

8 7 1 

1 9 

3 , 6 

1 3 

0,051 
0,157 
0,402 
0,890 
1,76 
3,16 
5,28 
8,30 
12,4 
17,8 

F-12 

C C 1 2 F 2 

12C,9 
-29 ,8 

-155 

112,0 

42,1 

0,581 

16 ,7 

8 5 4 

9 

2 , 5 
12,5 

0,012 
0,061 
0,227 
0,643 
1,510 
3,087 
5,669 
9,S85 
15,18 
22,84 

F-13 
CC1F2 

104,5 
-81,1 
-181 

28,8 

38,6 

0,525 

14,8 

8 3 0 

6 , 5 

0,069 
0,331 
1,098 
2,825 
6,07 
11,46 
19,69 
31,77 

Tablica 
F-22 
CHC1F2 

86,5 
-4O,8 

-160 

96,0 

49,4 

0,576 

23,4 

1.Ł8 

9 

6 0 
1 5 0 

2,46 
5,00 
9 , 1 7 
15,5 
24,6 

F-113 
CCI2F 

2 

187,4 
47,7 

. -33 

214,1 

34,1 

0,578 

14 ,6 

9 4 6 

1 9 

3 , 6 

1 3 

0,050 
0,148 
0,364 
0,783 
1 ,513 
2,68 
4,42 

IV 
F-114 
CC1F2 

170,9 
3 , 8 

- 9 4 

145,7 

32,7 

13 ,9 

9 7 1 

1 3 

2 , 6 

11 

0,036 
0,13 
O, 37 
0,879 
1,82 
3 , 4 
5,83 
9,35 
14,2 
20,8 
29,6 
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wymagającej ograniczenia ich produkcji. 

W dniu 29 sierpnia 1977 r. Rada EWG zatwierdziła program 

badawczy, którego celem było upewnienie się czy freony F-ll 

i F-12 mogą być dalej produkowane. Zalecono te i poszukiwanie 

związków zastępczych. 

Od 28 lisopada do 1-go grudn'a Ю7В r. odbyło się 

spotkanie Komitetu pod nazwą "Coordinating ConimiL''e on the 

Ozone Layer" Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bonn. 

Uczestnicy tego spotkania ocenili badania modelowe dotyczące 

możliwego spadku stężenia ozonu. Różne modele oparte na 

różnych założeniach przewidują spadek stężenia ozonu od 2% 

do 15» 

Druga międzynarodowa konferencja na temat związków CPCs 

odbyła się w grudniu 1978 r. w Monachium. Uczestniczyli 

przedstawiciele przemysłu chemicznego. Dyskutowano problemy 

związane ze ± wiat ową produkcją związków CFCs i ich 

stosowaniem. Podjęto decyzje o ograniczeniu produkcji CFCc, 

mimo niejednoznacznych wyników pomiarów dotyczących wpływu 

tych zwlązkówna warstwę ozonową. 

Dokładne pomiary i badania modelowe w latach 1982 i 1983 

udowodniły, że dotychczasowe oceny dotyczące zmniejszania 

się warstwy ozonowej były zawyżone. W reakcji na ŁP 

stwierdzenia przemysłowcy oskarżyli uczonych o uprawianie 

"histerii ozonowej" i produkcja CFCe zaczęła się znowu 

zwiększać. 

Mimo to kontynuowano programy badawcze, w wyniku których 

wiedza o atmosferze i jej fizykochemii została 

znacznie poszerzona. 

W 1985 r. w Wiedniu opracowano Międznarodową Konwencję 

dotyczącą ochrony warstwy ozonowej. Podpisało Ją 21 państw 

Cz wyjątkiem Polski i Rumunii). Konwencja ta zobowiązuje 

sygnatariuszy do ograniczenia emisji szkodliwych substancji, 

oraz do badań nad możliwymi skutkami ekologicznymi 

emitowanych gazów. Głównym celem konwencji Jest ochrona 
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zdrowia i środowiska przed szkodliwą działalnością 

człowieka. 

Odkrycie w 198S r. antarktycznej dziury ozonowej 

uczuliło zarówno środowiska naukowe, Jak 1 opinię społeczny 

na problem warstwy ozonowej i związków CFCe. 

W dniu ló września 1987 r. sygnatariusze Konwencji 

Wiedeńskiej podpisali protokół w Montrealu. Celem tego 

protokołu było zdecydowane ograniczenie produkcji związków 

CPCs. Szczegółowe uzgodnienia montrealskie obejmują, 

następujące zalecenia: 

- produkcja CPCS ma być zamrożona na poziomie roku 1086, 

- w ciągu sześciu lat po podpisaniu protokołu produkcja CFCs 

ma bye zmniejszona o 20J4, 

- powyższe zalecerUa mają być kontrolowane co cztery lata. 

11. Obliczania modelowo 1 prate widywana ekutkl wywołane 

przez zmiany gtq,żer»la atmosferycznego ozonu. 

Oddziaływanie związków CFCs z atmosferycznym ozonem 

zostało potwierdzone zarówno doświadczalnie Jak 1 w wyniku 

badari modelowych. Obliczenia modelowe dotyczące całej 

atmosfery pozwalają na znalezienie Ilościowych zależności 

między stężeniem związków CFCe, a rozpadem ozonu w 

poszczególnych warstwach atmosferycznych. 

Zależnie od modelu i przyjętych założeń, globalny spadek 

stężenia ozonu w 2025 r. mois wynieść od 594 do 20% w 

stosunku do Lat uledemdzleslątych. 

Modele w»' «matyczne umożliwia Ją również uwzględnienie 

wpływu n» warstwę ozonową tych związków, które nie zostały 

objęt» restrykcjami Protokołu Montreaisklego. Można tu 

przewidzieć pionowy rozkład stężenia ozonu, . a tym samym 

zarówno absorbcj; promieniowania UV, Jak i pionowy rozkład 

temperatury w atmosferze. 
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11.1. Modal» Jedr>o, dwu I trójwymiarowa 

CIP, 2D, 3D Modal») 

Atmosfera ziemska Jest. złożonym sytemem chemicznym 

skradającym się z gazów o stfianiach od pzedu Ppb lub ppt, 

aż do dziesiątek procent. Ctlen, azot). Oazy t-e znajdują się 

pod ciśnieniem rzędu od 1 do 1000 hPa 1 w temperaturach od 

-8O°C do +30°C. Promieniowanie słoneczne Jest. tu zarówno 

głównym źródłem energii inicjującej reakcje fotochemiczne 

Jak i czynnikiem stymulującym różne procesy fizyczne i 

meteorologiczne. 

Złożoność procesów fizykochemicznych występujących w 

atmosferze nie pozwala na ujęcie ich wszystkich w 

obliczeniach matematycznych. W warunkach laboratoryjnych 

możliwe Jest badanie poszczególnych reakcji chemicznych w 

celu wyznaczania stałych szybkości tych reakcji w różnych 

temperaturach 1 pod różnymi ciśnieniami. 

W modelach matematycznych opisujących zjawiska 

występujące w atmosferze należy uwzględniać: 

- reakcje chemiczne, 

- absorbcję promieniowania słonecznego UV 1 podczerwieni, 

- dynamiczne procesy atmosferyczne. 

Najprostsze Jednowymiarowe modele C1D3 uwzględniają 

reakcje chemiczne na linl pionowej łączącej powierzchnię 

Ziemi z określonym punktem atmosfery. Atmosferę rozpatruje 

się tu zwykle w granicach wysokości od O do SO km. 

V dwuwymiarowym modelu C2D5 uwzględnia się szerokość 

geograficzną, a w modelu tró wymiarowym także długość 

geograficzną. 

We wspomnianych modelach bierze się pod uwagę około ISO 

reakcji chemicznych z udziałem ponad 50 związków 

chemicznych. Wartości stałych reakcji chemicznych przyjmuje 

się na podstawie dotychczasowych znanych danych lub tez z 

pomiarów laboratoryjnych symulujących warunki atmosferyczne. 
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W Łroposferze i stpatosferze występują 

reakcje, ktcbre musZ4 być uwzględnione w modelach opisujących 

kinetykę zachodzących Łam zjawisk fizykochemicznych: 

reakcje dwuciałowe 

reakcje trćjciałowe 

reakcje fotolityczne 

dotyczą produkcji lub rozpadu 

cząsteczek i opisane są stałymi 

szybkości reakcji zależnymi od tem¬ 

peratury i ciśnienia Cs% to 

przeważnie tak zwane reakcje 

drugiego rzędu), 

są to reakcje trzeciego rzędu, 

występują przy ciśnieniach od 1 do 

10 hPa, zależne są od ciśnienia, 

temperatury i stężenia związków 

uczestniczących w reakcji, 

- do ich opisu konieczna Jest 

znajomość przekroju czynnego na 

absorbcję Jako funkcji częstotli¬ 

wości promieniowania UV oraz 

natężenia strumienia fotonów Jako 

funkcji ich częstotliwości i wyso¬ 

kości nad powierzchnią Ziemi. 

Widmo promieniowania słonecznego obejmuje zakres od 

dalekiego ultrafioletu az do podczerwieni. "Twarde" 

promieniowanie UV Cdo 175 run) Jest absorbowane w termosferze 

na wysokości powyżej 9O lun. Promieniowanie w zakresie od 200 

do 242 nm ulega abeorbcji przez cząsteczki tlenu i ozonu w 

stratosferze na wysoko£<~i od 15 do 50 km. W zakresie 

długości fal od 200 do 310 nm absorbcja takiego 

promieniowania zachodzi tylko w oz-onle. 

Również wiele innych gazów uczestniczy częściowo w 

absorbowaniu promieniowania UV wpływając przez to na iloić 

energii słonecznej pochłanianej w poszczególnych warstwach 

atmosfery, a tym samym na temperaturę tych warstw i ilość 

wypromienlowanej przez nie energii. 
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Oęs^osć strumienia fotonów promieniowania UV na danej 
głębokości т w atmosferze wynosi: 

FCT) « F .e ~ T C3S5 
o 

gdzie F Jest. to gfjstoic strumienia fotonów docierających do 

górnych warstw atmosfery. Natomiast głębokość т, Jest 

związana z wysokością nad powierzchnią Ziemi następującym 

wzorem: 

T • J J Aj.Oj.dz £36> 
z 

gdzie: A, - współczynniki zależne od wysokości z oraz stę¬ 

żenia i-Łego składnika atmosfery, 

<7,- współczynnik absorbcjl promieniowania przez i-ty 

związek. 

Procesy dynamiczne określające wymianę powietrza między 

poszczególnymi warstwami atmosfery 64 uwzględniane w 

modelach 20 i 30 przy pewnych założeniach dotyczących 

uśredniania warunków meteorologicznych. Na przykład w modelu 

10 uwzględnia się współczynnik dyfuzji powietrza Jako sumę 

współczynników dyfuzji poszczególnych gezów. V 

rzeczywistości wymiana powietrza Jest tu bardziej złożona. 

Na przykład ozon stratosferyczny może być wprowadzany do 

troposfery przez lokalną "dziurę" w tropopauzie. 

Modele matematyczne sprowadzają sie do numerycznego 

rozwiązywania setek równań różniczkowych bilansujących 

stężenie poszczególnych składników atmosfery. Umożliwia to 

wyznaczenie pionowego rozkładu stężeń zarówno tych 

c:kładnik6w, Jak i produktów reakcji i w rezultacie również 

stężenia ozonu. 

Model 2D uwzględniający szerokość geograficzną służy do 

.>kr^slanla wpływu zmian natężenia promieniowania słonecznego 



л szerokości* geograficzną i z porami roku na 

warstwy ozcnową. Rozwiązama czasowo-przeetrzenne modelu 2D 

są dostępne dopiero w ostatnich latach. 

Model 3D, uwzględniający długość geograf iczą, mógłby 

pozwolić na siedzenie zarówno transportu mas powietrza w 

skali globu Jak i badanie efektów związanych z 

wypromlenlowywaniem energii przez Ziemię. Rozwiązanie modelu 

3D Jest możliwe tylko przy "grubych" uproszczeniach, dlatego 

wyniki obliczeń są tu problematyczne. 

W oparcie o dotychczasowe opracowane modele nie udało 

cię przewidzieć dziur ozonowych. Świadczy to zarówno o 

złożoności zjawisk atmosferycznych Jak i niedoskonałości 

modeli. Modele te nie uwzględniają na przykład zjawisk 

fizycznych Cadsorbcji) 1 chemicznych na powierzchni aerozoli 

co ma miejsce w polarnych chmurach lodowych. 

11.2. Przawldywany wpływ różnych gazów пл 

ogonową. 

V oparciu o model ID można przewidzieć wpływ 

poszczególnych gazów na stężenie ozonu. Otrzymane wyniki 

stanowią Jednak tylko grube przybliżenie, ponieważ w 

rzeczywistości wiele składników atmosfery ulega zmianom 

uczestnicząc w reakcjach o charakterze synergicznym. Tym 

niemniej obliczenia takie dają pogląd ma możliwe efekty. 

11.2.1. Metan 
o 

Atmosfera zawiera 4,5.10 ton metanu, co daje średnie 

stężenie 1,5 ppm. Obecność metanu zawartego w atmosferze 

powoduje następujące skutki: 

- metan wpływa na reakcje chemiczne w troposferze 1 w 

stratosferze, 

70 



- gaz ten absorbują promieniowanie podczerwone w paśmie 6 

um, które nie Jest. absorbowane przez CO_. Ma to więc wpływ 

na efekt, cieplarniany. 

Metan wpływa także w sposób pośredni na stężenie ozonu. 

V tropocferze, wskutek tzw. efektu utleniania, którego 

schemat przedstawiono na rysunku 20. Jest on tez źródłem 

tlenu cząsteczkowego, a w stratosferze pary wodnej. 

Rys. 2O. Schemat utleniania metanu. Strzałkami 
zaznaczono miejsca, w których t l en 
Jest uwalniany. Kołami zaznaczono po¬ 
średnie produkty reakcj i , a prostoką¬ 
tami produkty wyjściowe i koncow». 

Zachodzące w troposferze procesy związane z obecnością 

metanu i tlenku węgla Cprzedstawlone na rysunku 20) są 

dobrze poznane. Znane tez są zależności matematyczne 

określające stałe szybkości reakcji, które podano 

przykładowo dla procesów przedstawionych poniżej. 

Najważniejszym składnikiem troposfery Jest rodnik 

hydroksylowy ОН, który powstaje miedzy innymi w reakcji: 

hv + O. C37> 
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O£*D:> + H2O > ОН • ОН СЗЯЭ 

Rodnik ОН J e s t . c z y n n i k i e m u s u w a j ą c y m СО 1 СИ. z a t m o s f e r y : 

ОН + СО — — » Н + СО2 Ск»1 . 3 5 . i O ~ 1 3 . C l + p < a t n O > ] C39> 

Wodór powstający w wyniku reakcji С39У reaguje z tlenem: 

H + O_ + M » HO_ M 
& 2 

Cząsteczka HO_ powoduje rozpad ozonu produkując równocześnie 

rodnik ОН: 

H O 2 
H O 2 

H O 2 

+ O3 ~ 
-»• N O 

* H O2 

— » ОН •«• 

— • ОН + 

~* H2°2 

2°2 
N O 2 
+ °2 

C42> 

<T43> 

С44Э 

Cząsteczki H^O. są ±rodłem nowych rodników ОН: 

hv + H 2O 2 ^ ОН + ОН С45) 

Wzbudzone w wyniku reakcji C37> atomy tlenu ОС D) wchodzą w 
reakcje: 

OC^Di + N2 —ii.-» OC3P> + N 

ОС*О5 + O2 —iL_» OC3P> + O2 1к-2.в.10"11е)Ч>С4Л7УТМ С47> 

Powyższe reakcje są źródłem wzbudzonych do stanu P atomów 

tlenu dzięki którym produkowany Jest ozon w reakcjach: 
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Możliwe są też reakcja z tlenkami azotu: 

gdzie к jest stałą szybkości reakcji w temperaturze 
T-300K. 
Z kolei ozon usuwany Jest. w procesach: 

C4SO 

C505 

C513 

<52> 

Na rysunku 20 zaznaczono strzałkami miejsca uwalniania 
sie tlenu w procesie utleniania metanu. Tlen ten reagując z 
wzbudzonymi atomami tego pierwiastka staje sie źródłem ozonu 
w troposferze wywołując tzw. efekt smogu. 

Utlenianie metanu w atmosferze тоге przebiegać również 
wskutek reakcji z rodnikiem CIO. Metan wychwytuje CIO 
tworząc cząsteczkę HC1. Powoduje to zmniejszenie dyaocjacji 
ozonu przez rodniki CIO. 

Na rysunku 21 przedstawiono wpływ zwiększonego 
dwukrotnie stężenia metanu w atmosferze na rozkład stężenia 
ozonu obliczony na podstawie modelu ID. 

11.2.2. Tlenek azotu. 
Stężenie N_O w troposferze wynosi około 310 ppb i 

zwiększa sle od 0,2 do O,39i na rok. Tlenek azotu N-O Jest 
produkowany wkutek procesów naturalnych zachodzących w 
oceanach i glebie. Jest on także wprowadzany do atmosfery w 
wyniku działalności człowieka. Tlenek azotu zachowuje 

73 



55 

50 

I 45 
:§ 40 
о 
S*J о с 

30 

20 

15 

10 

5 

- stała 
temperatura 

-temperatu¬ 
rowe 
sprzężenie 
zwrotne 

f 

1 I 1 

1 1 
15 10 5 0 5 10 15 20 

Zmiana stężenia ozonu [%) 

Rye 21 Zmiana pionowego roakladu stężenia ozonu 
spowodowana dwukrotnym waroet-em et»4enla 
metanu a uwzględnieniem i pominięciem 
temperaturowego epraęienia zwrotnego. 



trwało£c w Łroposferze, natomiast w sŁraŁosfepz* ulega 

dysocjacji przez promieniowanie UV Crealccja 52) lub też w 

wyniku reakcji ze wzbudzonymi atomami tlenu. Reakcja ba Jest. 

najbardziej wydajna na wysokości od 20 do 4O km będąc Łam 

głównym źródłem NO„ w st.rat.osf erze. Cząsteczki NO у 

uczestniczą w katalitycznym azotowym cyklu rozpadu ozonu. 

Dlatego wzrost emisji NjO prowadzi do zmniejszenia iioicl 

ozonu. 

Na rysunku 22 przedstawiono wpływ zmiany stężenia N_O od 

310 ppb do S7O ppb, na pionowy rozkład stężenia ozonu w 

atmosferze. 

11.2.3.Dwutlenek 

Dwutlenek węgla CO_, P°dobnie Jak metan, uczestniczy w 

rozpadzie ozonu w sposób pośredni wskutek absorbcjl i emisji 

promieniowania podczerwonego. Wzrost stężenia CO. prowadzi 

do wzrostu temperatury troposfery natomiast Jej obniżenia w 

stratosferze. 

Na rysunku 23 przedstawiono zmianę stężenia ozonu 

wywołana. dwukrotnym wzrostem stężenia CO2' V wyniku 

ochłodzenia stratosfery procesy dysocjaeyjne ulegają 

spowolnieniu, w związku z czym stężenie ozonu w stratosfei-ze 

wzrasta. Dwukrotny wzrost stężenia CÔ  prowadzi do obniżenia 

temperatury na wysokości 40 km o około 7-r° С 

U.2.4.Związlci CPCs 1 halony. 

Stężenie freonów Г-Н i P-12 w 1984 r. wynosiło w 

troposferze odpowiednio 200 i 350 ppt. Od . tego czasu 

stężenie tych związków ro&nie od 5 do 69C rocznie. Chlorowane 

węglowodory wpływają na rozkład temperatury w atmosferze, a 

tym samym na klimat, ponieważ związki te absorbują 

promieniowanie podczerwone, które nie Jest absorbowane przez 

co2 i сн4. 

7S 



30 

25 

20 

15 

10 

5 h 

- — stata temperatura 
— temperaturowe 

sprzężenie zwrotne 

1 1 i 1 
-6 -5 -4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 

Zmiana stfżenia ozonu [%) 

Rys. 22. Przewidywana zmiana pionowego rozkładu 
st.*z*nla ozonu w atmosferze spowodowa¬ 
na wzrostem s t f i en l* N̂ O о 20Х. 
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Rys. 23. Zmiana pionowego rozkładu stężenia ozonu 
spowodowana dwukrotnym wzrostem stężenia CO, 

Z powodu chemicznej obojętności. ?wiązki CFCs nie 

ulegają rozpadowi w tropo&ferze. Natomiast w stratosferze w 

wyniku ich dysocjacji pod wpływem promieniowania słonecznego 
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uwalnia się chlor będący głównym czynnikiem powodującym 

rozpad ozonu. 

Na rysunku 24 przedstawiono zmianę stężenia ozonu w 

stratosf erze wywołaną zwiększeniem stężenia chloru od 1,3 do 

8 ppb. 

Stwierdzono, że największy spadek stężenia ozonu 

występuje na wysokości 4O km, ponieważ na t e j wysokości 

uwalniany Jest chlor w wyniku reakcji : 

O + CIO > Cl + O2 C535 

Wydajność takiej reakcji na wspomnianej wysokości Jest 

stosunkowo największa. Gdyby zaistaniał spadek stężenia 

ozonu na wysokości 40 km taki Jaki przedstawiono na rysunku 

24, krótkofalowe promieniowanie słoneczne mogłoby docierać 

na wysokość od 10 do 28 km powodując ogrzewanie t e j partii 

atmosfery. Zmniejszenie absorbcji promioniowa.ua UV na 

wysokości 40 km obniża temperaturę t e j .warstwy stratosfery, 

a tym samym zmniejsza szybkość katalitycznych reakcji 

rozpadu ozonu powodując niewielki wzrost Jego stężenia. 

Przedstawia to krzywa przerywana na rysukku 24. Jest to tzw. 

efekt ujemnego temperaturowego sprzężenia zwrotnego. 

11.2.5. Inne gazy С CO, H_> 
* g 

Atmosfera xawlo&a w sumie około 5.10 ton tlenku węgla 

ССОЭ. Stężenie tego gazu na półkuli północnej wynosi około 

0,2 ppm, natomiast na półkuli południowej około 0,005 ppm. 

Tlenek węgla w atmosferze pojawia się w wyniku naturalnego 

cyklu utleniania metanu (patrz rysunek 20 > oraz 

niekompletnego spalania paliw stałych i węglowodorowych. 

Atmosferyczne stężenie CO rośnie od 1 do 59ś rocznie. 

Dokładne pomiary wzrostu stężenia CO są trudne z powodu 

krótkiego czasu *ycia tego gazu w atmosferze ocenianego na 1 
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do 6 miesięcy. Ponadto lokalne s t ę ż e n i e CO ulega znacznym 

fluktuacjom. Około 90H a tmos ferycznego CO ut lenia s i ę do CO_ 

w wyniku reakcji-

ОН + CO • CO2+ H CS45 

W rezu l tac i e zmniejsza s i ę iloSć rodników ОН powodujących 

dysocjację ozonu. 

Wodór cząs teczkowy CH2> ma wpływ na produkcję rodnika 

ОН., w s t r a t o s f erze . Wodór taki p o w s t a j e w wyniku zarówno 

niekompletnego spalania. Jak i fo tochemicznego ut leniania 

węglowodorów (terpentiw, izoprenow l t p ) . Wzrost s t ę ż e n i a 

metanu prowadzi również dc w z r o s t u s t ę ż e n i a H2 w a t m o s f e r z e . 

Około o59£ wodoru J e s t J e s t usuwane z a t m o s f e r y przez 

mikroorganizmy znajdujące s i ę w glebie . 

W t r o p o s f e r z e wodór H^ usuwany J e s t również w wyniku 

reakcji: 

H2 + ОН > H2O + H C553 

Uwolniony wodór atomowy H rekombinuje z O2 tworząc HO2- J e s t 

t o równoznaczne z zamianą ОН na HO2- Wskutek zachodzenia 

reakcji <55> wiązane J e s t od 18 do 33» H2- Pozos ta ła i lość 

H2 reaguje ze wzbudzonymi atomami t lenu w s tra tos ferzw: 

ОН + H CS6> 

Reakcja t a z kolei prowadzi do wzrostu s t ę ż e n i a aktywnego 

rodnika ОН. 

W rezultacie tych wszystkich procesów s t ę ż e n i e H_ 

wynosi 575 ppb na półkuli północnej i 550 ppb na 

południowej. 
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11.2.6. Efekty nieliniowe. 

Wydaje się, re wpływ czynników wywołujących zmianę 

stęienla ozonu w atmosferze ma chrakter nieliniowy. 

Nieliniowoii ta spowodowana Jest zmienną koncentracja 

г-odników pośredniczących między ozonem, a gazami aktywnymi w 

procesie rozpadu ozonu. Przykładem Lej nieliniowości &A 

dziury ozonowe. 

Na rysunku 25 przedstawiono rozpad ozonu wywołany 

zmiennym stężeniem stratosferycznego chloru Cl przy różnych 

stężeniach tlenków azotu NO . Z rysunku 25 widać, że przy 

dużych' stężeniach NO w stratosferze wpływ chloru Jest 

znacznie mniejszy niż przy niskich stężeniach tych związków. 

Podczas tworzenia się dziur ozonowych, chlor nie dawałby 

tak drastycznych efektów gdyby nie było Jego oddziaływania 

ze skondensowanym HNOg na kryształkach lodu. 

Również CO- wpływa na stężenie ozonu w sposób 

nieliniowy. Jak Już wspomniano, CO2 powoduje obniżenie 

temperatury stratosfery. Jeżeli Jednak temperatura ta spada 

poniżej temperatury kondensacji HNO3 na kryształkach lodu, 

wówczas powinien wystąpić proces odwrotny, związany z 

procesami heterogenicznymi podwyższającymi temperaturę 

stratosfery. 

12. Różne scenariusza zml an stężeni a stratosferycznego 

ozonu. 

Uważa się, że losy warstwy ozonowej związane są gównie 

z emisja, związków CFCs. Emisja związków CFCs może przebiegać 

według następujących scenariuszy: 

аУ produkcja związków CFCs zostanie zamrożona na poziomie 

roku 1986. (Sumaryczna produkcja freonów F-li, F-12. F-113, 

F-114 1 F-115 wynosiła wtedy 950000 ton). 

ЬЭ. emisja związków CFGs będzie się zmniejszać zgodnie z 

zaleceniem Protokołu Montrealslciego Co 20% co 6 lat), 

81 



о 
'с 
ф 

•Г i 
ф-

"(Л 
о — 
СЛчО 
a» s i i i •&§ 
о с о 
£ 
N 

О 

-5 
-10" 
-15 
-2а 
-25 

-за 
-35 
-40 
4 5 О 

" 30.6 
" 27.6 
- 24.1 
~ 13.1 
- 20.8 
- 17.1 

I 

5 
ppb 
ppb 
pob 
ppb 
ppb 
ppb 

I 

N0v / X ^ \ / \ 

NOy / / \ / \ 
NO, 2хСНд / / \ 
NO„ / \ 
1 ' \ 1 1 1 ! I 

8 10 12 14' 16 1S 20 
Stężenie Clx (ppb) 

Rys. 25. Zaleit.oić zmiany pionowego stężenia ozonu 
w atmosferze od sŁężenia Cl _ dla rńinyoh 
ateteń NO .Tylko dla st,%ień NO wyższych 
od 30 ppb'zmiana stężenia ozonu Jest l ini-
nlowo zależna od sŁfienia Cl . 

c). zostaną wprowadzone ostrzejsze rygory 1 produkcja CFCs 

zmniejszy się о 85Х, 

d>. produkcja CPCs będzie wzrastać o 2,5?i na rok. 

V modelach matematycznych opracowanych w oparciu o 

powyższe szcwnarlusze uwzgl idniono obserwowany obecnie 

roczny wzrost stężeń c o
2 С0,5ХЭ, CH. C0,017 ppm> i N2O 
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Rys. 26. Przewidywana zmiana emisji foronów F- l l , 
P-12 i F--13 według scenariuszy przyjętych 
w Protokole Montrealskim. 

Na rysunku 26 przedstawiono zmiany emisji globalnej 

związków CPCs według Protokołu Montrealskiego. 

W praktyce obliczenia modelowe nie odpowiadają w pełni 

przedstawionym scenariuszom, ponieważ ich autorzy 

uwzględniają w nich dodatkowe czynniki w sposób nie 

objektywny. 

12.1. Rorkład globalnego stężania ozonu пл postawie 

modelu ID. 

Zmiany stężenia ozonu w siratosferze są funkcją zarówno 

wydajności emisji związków CFCs. Jak i czasu ich zy^ia oraz 

procesów transportowych. Nawet dla scenariusza Сл>, z 

zamrożeniem produkcji CFCs, stężenie tych gazów w atmosferze 
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Rys. 27. Zmiana stpptosferyozn«go stężenia chloru 
według czterech scenariuszy 
a - emisja CFCs zamrożona na poziomie 

«•50000 t , 
Ь - emisja CFCs zgodna z Protokołem 

Montrealskim, 
с - emisja CFCs zgodna tylko w 8594 z 

Protokołem Montrealskim, 
d - emisja CFCs wzrastająca o 2,5Ji 

rocznie. 

będzie wzrastać przez wiele lat. 

Na rysunku 27 przedstawiono stratosferyczne stężenia 
związków CFCs w funkcji czasu dla scenariuszy od. Ca> do Cdi 
obliczone na podstawie modelu ID. 

Na rysunku 28 zilustrowano wpływ stężenia związków CFCs 

(rysunek 273 dla poszczególnych scenariuszy, na globalne 

stężenie ozonu, z uwzględnieniem obserwowanego wzrostu 

stężenia CO2, CVĄ i ti^O Crysunek 28b>, Jak też przy 

założeniu, że stężenie tych gazów pozostaje na niezmienionym 



poziomie Crvsunek 2Ba). Wszyskie scenariusze przwidują 

globalnego st^ienia ozonu, ktcbry będzie nieco 

iv w przypadku gdy sLęienia coo> CH4 * N2° będą się 

Zakładając, ±e nie byiobv żadnych ogranics:oi*i emisji 

związktbw CFOs i emisja ta wzrastałaby w wyniku rozwoju 

cywilizacyjnego trzeciego >wuta, to v ivczas według. 

Wuebbles'a globalne st%żenie ozonu zmnif? ' • ! l.v s-: о 17Й v.-

2040 г. С32]. 

Is&fcsen [33] przedstawił obliczenia dla nieco lnnychi 

scenariuszy niż opisane poprzednio. Przyjmuj» sio w nich 

następujące я ił ożenią: 

1. Tylko USA przestrzegają postanowień Protokołu Montreal-

skiego, M..tomiast w innych krajach rozwijających się 

nastąpi wzrost emisji CFCs. 

2. Żaden z krajcbw nie przestrzega zaleceń ograniczających 

produkcję CFCs, w związku produkcja ta zwiększa :>ię o 3 

do 4% rocznie. 

3. Do 1901 remisja CFCs zmniejszy s ię o 50% w stosunku do 

198Ó г., malejąc o dalsze 1O% do 1095 r. 

4. Związki CFCs zostaną zastąpione przez freon F-22. 

Na rysunku 29 przedstawiono zmiany stężania ozonu według 

wymienionych scenariuszy. Z kolei na rysunku 30 pokazane 

zmiany tego stężenia dla scenariuszy od 1 do 4. 

Z оЬГ szeń Isaksona wynika, że małe s t r a t y ozonu SJ 

możliwe tylko w przypadku drastycznych ograniczeń produkcji 

związków CFCs CostrzejS"zyoh nii monlrealstie), lub 

zastąpienia ich przez freon F-22. 

Na rysunku 31 przedstawiona redukcję ozonu 

stratosferycznego według scenariusza 1 Cidacego dalej ni± 

zalecenia Protokołu Montrealskiego> w roku 2015. 
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12.2. Pionowy roxlctad ozonu wadłtię różnych »с»п«г1ижгу. 

Zarówno modal ID, Jak i 2D wskazują, i* nawet dla 
niewielkich zmian globalnego sŁ^±enla ozonu mogą wystąpić 
znaczne zmiany w J*c° rozkładzie pionowym. Na Un 
rozkład mają wpływ dwa efekty: 
- rozpad ozonu zmniejsza ati» w wyniku redukcji spadku 

temperatury ctratosfery wywolan*(o efektem cieplarnianym, 
- wzrost stężenia ozonu stratosferycznego wynika ze wzrostu 

eteteni» metanu wskutek reakcji fotochemicznych 



Rys. 

1 3 5 7 9 11 
Mieskjce 

31. Redukcja globalnego ozonu w stratosferzii 
w 2015 roku według scenariusza 1. 

wytwarzających ozon. Efekt. t»n występuj* na" półkuli 
północnej ezczesólni» bocaŁeJ w zwląsid azotów* 

Na rysunku 32 przedstawiono oczekiwany pionowy rozkład 
et.»±enlą ozonu obUczony w oparciu o modelu ID. W 
obliczeniach uwzględniono temperaturowe sprzężenie zwrotne 
związane ze wzrostem stężeń GO2, QAĄ i N2O. - Obliczenia 
pionowego rozkładu ete±enia ozonu przeprowadzono korzystając 
z modelu 2D. Otrzymane wyniki przedstawiono na rysunku 33. 
ObUcenla dotyczą zmodyfikowanego scenariusza montrealsklego 
(scenariusz 1 Isaksona). Na podstawie tych obUczen 
przewiduje sle znaczne lokalne zwiększenie stężenia ozonu. 
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Rys. 32. Przewidywań» zmiana pionowego rozkładu 
sŁ^ienla ozonu w 2025 r>. według ec«na-
piuezy od a do b dla rosnących 
CO2. CH4 i N2O. 

nawet, do 20X w rejonie równika 1 na wysokości miedzy 10 a 14 

km. 

12.3. Porównani»- wyników obliczem opartych na 

modelach ID i 2D. 

Wyniki obliczeń przeprowadzonych przy «Losowaniu modeli 

ID i 2D różnią sie do&ć znacznie. Wynika t.o z konieczności 

przyjmowania upraszczających zało&eft dla modelu 20. Na 

rysunku 34 przedsŁswlono porównanie wyników obliczeń 

OO 
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Rys. 33. Procentowa zmiana s t f ł en la ozonu w 2035 r> 
w stosunku do roku 1065 w funkcji wy&okoici 
i szerokości geograficjenej. 

pionowego rozkładu stężenia ozonu przy użyciu modeli ID i 

2D. Model 2D ma przewagę nad modeiem ID, ponieważ umożliwia 

on równoczesne obliczanie rozkładu stężenia ozonu na raźnych 

szerokościach geograficznych. Zilustrowano to na rysunku 35. 

Model 2D przewiduje większy spadek stężenia ozonu od modelu 

2D. Ogólny globalny spadek iloćci ozonu przewidywany przez 

model 2D Jest większy w porównaniu z przewidywaniami 

opartymi na modelu ID. 
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Rys. 34. Pionowy rozkład stężenia ozonu przewidy¬ 
wany na podstawie modelu ID Ckrzywa cią¬ 
gła) i modelu 2D Сkrzywe przerywane) dla 
rożnych szerokości geograficznych. 
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12.4. Przyczyny błędów w obliczaniach modo 1 owych. 

Wiarygodność obliczeń modelowych zależy pr>zt?df wszystkim 

od przewidywanej emisji związków CFCs. Przewidywania t-aLie. 

są trudne z następujących powodów: 

- Protokół Montrealski dotyczy krajów uprzemysłcwi -зпусп. >\i* 

wiadomo Jednak czy kraje t e będą rfspfttin.-л* }*•"'' 

zalecenia. 
- Kraje, które nie podpisały Protokoiu nie są uw2;i;iniurio -.. 

obliczeniach 
- Zastępowanie związków CPCs freonem F-22 nie r>ast.ępu je •. :»k 

szybko Jak oczekiwano. 
- Przewidywany trend w emisji CO ,̂ CH, i NO oazacov-^i/. J-- •'-

z dużym błędem. 
Ponadto występują problemy w obliczaniach moa^-lc«•..n 

związane z: 
- niepewnosciami dotyczącymi warŁoici stałych 32vbku:.:i 

re-.akcji, a zwłaszcza ich zależności od Ler.ipfraturv. 
- istnisniem procesów chemicznych. kt,o»<:- n ip^wii.j vysŁ*pu_ii. 

a nio s^ uwrzględniane w obliczeniach. 
Do te j pory nie są dobrze poznane ani reakcja z ucfcui-i' 

rodnika d v ' a n * t-ez fotodysocjrtcji dimeru C»2O,,. LŁ:i'v 
odgryva dużą rolę w procesach zachodzących w г-<г jonit 
Antarkty. Również stężenie aerozoli w atmoefei-ze i r-wakeĵ  
zachodzące na ich powierzchni są słabo poznane. 

Transport związków chemicznych opisywany Jest proces im; 
dyfuzyjnymi. Jednakże ten transport note ulegać znacznvm 
zmianom z wysokością, przy czym napewno zależy on • <i 
tamperatupy. Zmiany temperatury lokalnej wywołane znuatiaitsi 
lokalnego stężenia ozonu pociągają za коЬя również zmianv 
transportu składników reakcji chemicznych w atmosferze 
Dlatego zachodzi tu konieczność pomiaru pionowego rozkładu 
stężenia związków w troposferze i v stratosferze. Pomiary 
takie choć możliwe są trudne i kosztowne. 
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Rys. 35. Porównanie zmian stężenia ozonu obliczonych 
w oparciu o modele ID 1 2D. Model 2D przewi¬ 
duje wyższe strat.у ozonu na większych szero¬ 
kościach geograficznych. 

13. Naziemne efekty zaniku warstwy ozonowej. 

Widmo promieniowania słonecznego dzieli 
trzy zakresy długoźci fal-

UV-C do 280 nm, 
UV-B od 280 nm do 320 nm 
UV-A od 320 nm do 400 nm. 

sie często na 



Proi lieniowanie UV-C charakteryzuje się najwyższą 
fotonów i Jest, ono całkowicie absorbowane w atmosferze. 
Promieniowanie UV-A Jest. najmniej szkodliwe. Jest. to 
promieniowanie długofalowe i osiąga ono powierzchnie Ziemi. 
Promieniowanie UV-B Jest. aboepbowane przez atmosferę, 
głbwnie przez ozon. Zmiar.a ct^iunia ozonu o iSł zwiększa 
natężenie promieniowania UV-B osiągającego powierzchnie 
Ziemi o 2S£. To zwiększenie promieniowania może wywołać 
zauważalne skutki biologiczne. 

13.1. Zmiana natężania promieni o war>l a UV-B 
osi4SaJysggo powierzchni.» 21eml w wynlku 
zaniku warłtwy ozonowej. 

Do powierzchni Ziemi dociera promieniowanie UV. Qesto>c 
strumienia Jego energii v у nosi 125 W/m . Około 45S4 energii 
tego promieniowania przypada г a zakres promieniowania 
podczerwonego, 489i na zakrer promieniowania widzialnego, a 
?SS na zakres UV. Te ?SS promieniowania UV dzieli się na 
zakresy UV-A, UV-B i UV-C. Składowo А, В i С promieniowania 
UV absorbowane są w atmosferze przez tlen i ozon w 
stosunkach, które przedstawiono w Tablicy V. 

Natężenie promieniowania UV-B docierającego do 
powierzchni Ziemi zmienia s i ę z porą dnia i szerokością 

geograficzną. Na rysunku 36 przedstawiono natężenie 

promieniowania s łonecznego padającego na powierzchnię Ziemi 

w zależności od położenia Słońca nad horyzontem. 

Proces absorbcji promieniowania s łonecznego 

przedstawiono w rozdziale 6. Należy zwrocie uwagę na 

następujące fakty: 

- ozon stanowi f i l t r nieprzepuszczalny dla promieniowania o 

długościach fali poniżej 300 nm, które Jest niebezpieczne 
dla organizmów żywych, 
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Absorbcja pror leniowanla UV w atmosf «pz«. 

Tablica V 

Długość fa l l 

tnm) 

- 2B0 CUV-СЭ 
280 - 320 :UV-B3 

320 - 400 CUV-A) 

O^eŁoić то¬ 
лу prom. w 
górnych wa-
etrwach a t m. 

£W/m2) 

8 
2 2 

8 8 

OfEto ić mo¬ 
cy na pow-
wUi>zehnl 
Ziemi 

(V/m 2 ) 

0 
5 

6 3 

Absorbcja 
w atm. 

C%J 

1 0 0 
7 7 

2 8 

- w zakresie długości fal rzędu kilku nm następuje (waitowny 

wzrost. absox>bcjl рх-zez ozon Odcięcie to występuje dla 

długości fal w okolicy 295 nm. Dlatego nawet, niewielka 

zmiana stężenia ozonu może wywołać duże -miany w natężeniu 

promieniowania UV-B docierającego dc- Ziemi. 

Składowa UV-B promieniowania słonecznego Jest 

absorbowana n»e tylko przez ozon, ale także przez chmury, 

aeroz Ле 1 cząsteczki pyłów. Dlatego trudno Jest powiązać 

zmianę stężenia ozonu z natężeniem promieniowania 

docierającego do Ziemi. Powinna tu Jednak vystępować liniowa 

zależność między tymi wielkościami. Efekty biologiczne 

silnie zal«żą od długości fali promieniowania UV-B. Na 

przykład uszkodzenia DNA przez nromienlowanle o długości 

fali \B390 nm Jest 10 razy większe, niż przez 

promieniowanie o długości fali \«320 nm. Z tego powodu w 

biologii, medycynie i botanice wyróżnia się tzw. "aktywne 

widma promieniowania". Zależność między zmianą stężenia 

ozonu, a efektem biologicznym nie Jest liniowa. Jeżeli 

s\.ężenie ozonu zmieni się o IX, to promieniowanie w aktywnym 

zakresie widma zmieni efekt biologiczny od 1,7 do 254. 

Stosunek tych wartości nazywa się współczynnikiem aktywności 

optycznej. 
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Rys. 36. Zalainotć nat.f±*nla promieniowania cłona-
cztMfo od położenia Słone* nad hoi>yzont,em. 

13.2. M»t.ody pomiaru prowl «ni owanl a 

•łOIMCZlMgO . 

Promieniowanie słoneczne docierające do powiez>schnl 

Ziemi można mierzyć za pomocą radlomet.rć>w spektralnych 

wyposażonych w monochromat.oi>y. Przy czystym niebie moina 

mierzyć około 10 foŁonńv/s,em w zakresie widma poniżej 

20O nm. Jednakże pyły, chmury i aerozole mon uniemożliwić 

pomiar dla długości fal poniżej ЗЗО nm. 

Mimo Jednoznacznych i pewnych pomiarów wykazujących 

zmniejszenie globalnego stężenia ozonu nie stwierdzono 



związanych z bym zmian natężania promieniowania UV-B 

docierającego do powierzchni Ziemi. 

Oct.at.nio opracowuje «i* modele matematyczne opisujące 

przejecie promieniowania słonecznego przez atmosferę, ziemską 

z uwzględnieniem procesów absorbcyjnych i rozpraszania na 

aerozolach 1 cząsteczkach pyłów. 

14. Wpływ promieniowania UV o» biosfery. 

Promieniowanie UV-B oddzlaływuje z ludzką tkanką Cskorą, 

oczami, systemem imunologicznym), rosllrtaml i organizmami 

morskimi. Tylko ludzie mogą chronic sie. przed 

promieniowaniem UV-B, natomiast. roiUny, zooplankton 1 

fltoplankton są narażone na clącŁe działanie te^o 

promieniowania. Dlatego ta cze£c biosfery Jest szcze^dlnie 

narażona na skutki zmian stężenia ozonu. 

Nie ma możliwości obliczenia skutków zwiększonego 

promieniowania na biosfery. Dlatego tylko obserwacje 1 

badania laboratoryjne pozwolą na rozpoznanie tego 

zagadnienia. 

14.1. Wpływ promieniowania UV-B na organizm ludzki. 

Uszkodzenia skory. 

Oddziaływanie promieniowania UV-B z powierzchnią skory 

ob Jawią sle. opalenizną Cpigmentacją) oraz późniejszymi 

skutkami występującymi po okresie utajenia wynoszącym kilka 

lat. Te ostatnie skutki są szczególnie niebezpieczne, 

ponieważ mogą sie/ objawie w postaci: 

- przedwczesnego obumierania skory Cutrata elastyczności), 

- przedwczesnych stanów rakowych, 

- długa ekspozycja na promieniowanie UV-B zwiększa prawdo¬ 
podobieństwo uszkodzenia komórek 1 ich zmian kareerogenych 
(rakotwórczych). 



V wyniku ekstrapolacji można «xacowac, ±* 

zmniejszani* st*,±*nia ozonu o IX powoduj* 

wzrost aktywności biologicznej promieniowania 

UV-B о 2Х, a tym samym wzrosl llcxby przypad¬ 

ków paka «kory о 6Х 

- opalenizna w wieku do 15 lat, «powodowana promieniowaniem 

UV-B, może w wieku ctarnym po ЭО latach objawić sri« 

pakiem skupy, Łzw. czerniakiem. 

Uszkodzenia sczu. 

Promieniowanie UV-B wywołuje podobne objawy Jak 

oślepienie spowodowana %. romlenlowanl.* m odbitym od śniegu. 

Obserwuj* «i* równie* zwiększoną ilość przypadków kat.apakt.y. 

System imunołociczny. 

PponUeniowani* UV-B zmniejsza* odpopność systemu 

AmunoloeAczneco człowieka. Ten efekt ma prawdopodobnie 

wpływ na paka skopy. 

Zcadnlenla te ni* s% w pełni j. -tan*. Znane s« ppzypa< 

pozytywnego oddziaływania promieniowania UB-B na organizmy 

pozbawione witaminy D. Dlatego pozwa*a яАщ możilwośe 

określenia dopuszczalnej, tolerowanej przez organizm dawki 

promieniowania UV-B. 

14.2. Vpływ proi»i*ntt»wania na roś t iny. 

Stwierdzono wpływ promieniowania UV-B na roślinność i 

wydajność plonów. Wpływ ten zal*±y od długości fali 1 

natężenia tego promieniowania. Stwierdzono uszkodzenia 

komórek poślinnych i ich zdolności absopocyjnych ważnych ze 

wzcledu na procesy fotosyntezy. Wraz ze zmianami 

zachodzącymi w samych roślinach następują również zmiany w 

całym ekosystemie <flo*a bakteryjna). Stwierdzono 

zmniejszanie sie plonów roślin poddanych działaniu 



promieniowania UB-B Na przykład symulowane zwiększenie 

promieniowania UV-B о 2ОХ powoduje spadek plonów soi o 25Ji. 

14.3. Wpł у w tva zooplankton i f i topiarek: tor>. 

Organizmy stosujące fotosyntezę zużywają roczni» około 

10 ton CO2' o k o i o ń 5 J i *-*J ilońei Jest przerabiane przez 

organizmy ' typu flt.oplankt.cnu. Je£eli natężenie 

promieniowania UV-B W2FasŁa, to zmienia cię populacja 

flt.oplankt.onu, a t-o wpływa na bilans pochłanianego c o
2 - w 

Un sposub mo±e wscrast̂ tc st-tianto CO2 w atmosferze powodując 

tym samym nasilenie sie efektu cieplarnianego. 

Fit.oplankt.on należy do łańcucha pokarmowego w morzach. 

Około 6.10 ton organizmów tego typu Jest wyprodukowane w 

i>oku, czyli dwa razy tyle Ile znajduje sie nw 

powierzchni ladow. Pitoplankton etanowi pożyi-ienie dla 

zooplanktonu, ten z kolei dla ryb i w końcu łańcucha, dla 

człowieka. 

Promieniowanie UV-B oddzlaływuje z planktonem i algami 

tuż ped powierzchnią wody. Zmniejszenie lub zaburzenie 

bilansu t e j czeźci biosfery mogf mleć następujące skutki: 

- zmniejszenie pojemności mórz dla CO2, 

- destabillsacj% morskiego ekosystemu, 

zagrożenie produkcji żywności («chodzenia morskiego dla 

człowieka. 

Maków Podhalański, ropo r. 
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IS. Objaśnienia 1 def inicje 

abcorbcja promieniowania — pochłanianie promienie vania 

ciało stałe, ciecz lub ffaz. Pochłonięta energia zi-

Jest na liną poct.au energii, najczęściej energię 

Cdepło>. 

aeroblczny, ansrobiczny - dosłownie z i bez 

Określenia używane do opisu środowiska, które zawiera lub 

nio zawiera tlen. Wszystkie powierzchni" posiadające kontakt, 

z powietrzem są aeroblczne, Równie! oceany, rzeki, ję-zior.̂  

zawierając rozpuszczony tlen. Błota, grunty. wnętrzności 

zwierząt, pozbawione tlenu, nazywane są anerobicznymi 

aerozole - drobne cząstki ciała r-tałego lub kropelki rioc-zv 

(inne niż wody lub lodu) w powietrzu o rozmiarach liniowycli 

w przedziale od O.OO1 do 1O psu. 

antropogeniczny - związany z działalnością ludzką. 

asymilacja węgla. - proces, w którym węgiel zawarty w 

atmosferze w postaci 2O2 przechodzi do biomasy-

biocenoza - zespół populacji rożnych gatunków zwierząt i 

roślin. 

biomasa - materia organiczna roślin i żywych organizmów. 

biosfera - cz?ść Ziemi, w której występuje Życie. Może to 

hyc warstwa powierzchni ziemi lub oceanu. 

biotop - środowisko życia organizmów zwierzęcych i 

roślinnych. 
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CFCs- związki chloro-fluoro-węglowe. 

ciepło utajone - energia ррмпопом z powierzchni Ziemi do 
atmosfery przez procesy parowania 1 kondensacji, 
cykl iłoiMomy - cykl pl&»i słonecznych pojawiających sle w 
okresach 11-to letnich na słońcu o temperaturze niższej nlz 
temperatura normalna. 

czas odpowiedzi - czas, który upływa miedzy zmianą wartości 
czynnika wpływającego na klimat,, a mierzalną zmianą 
okręt loneco paramet.ru klimatu. 

czas retencji wefla - czas przebywania węgla w postaci 
określonego związku chemicznego w określonym systemie, na 
przykład w atmosferze, oceanach, biosferze lub w litosferze. 

czas życia fazu w atmosferze - ćr^^ni czas przebywania gazu 
w atmosferze. 

cykl węglowy - wszystkie sposoby wymiany węgla występującego 
w ro±nych związkach chemiczna "ch miedzy atmosferą, 
biosferą, hydrosferą i litosferą. 

cyrkulacja Hadle'a - model cyrkulacji powietrza na kuli 
ziemskiej aproponowany przez O. Hadley*a w 1975r. 

"dziury" Cslnk> - mecnanizmy powodujące usuwanie związków 
chemicznych z atmosfery. Mocą *-° być reakcje chemiczne, w 
wyniku których Jedne związki zamieniane są na inne С na 
przykład utlenianie metanu), lub zbiorniki mediów absorbu¬ 
jące określone związki С na przykład absorbs Ja CO2 przez 
oceany). 

DU, Jednostka Dobsona- CDobson Unit), Jednostka do 
ilo£ciweco wyrażania zawartości ozonu w pionowej kolumnie 
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nad powierzchnią Ziemi. Z definicji 100 DO odpowiada 

wanes Lwie ozonu o gruboccl 1 im, ciśnieniu 1013 hPa 1 
temperaturze 298 K. 

efekt cieplarniany - CQreenhouse Effect. > - zwiększenie 

temperatury powierzchni Ziemi ponad normalna. w wyniku 

izolacyjnego działania gazów zawartych w Jej atmosferze. 

efekt Miejski - wpływ miasta na parametry klimatu, 

szczególnie na Ich średnią temperature,, która Jest zwykle 

wyższa od obszarów otaczających miasta. 

ekllptyka - płaszczyzna, w której Ziemia porusza sle naokoło 

Słortca. 

ekosystem - układ w przyrodzie złożony z biomasy i Jej 

biotypu, w którym zachodzi przepływ materii i energii. 

El Nino efekt - intensywne i rozległe ogrzewanie powierzchni 

oceanu w pobliżu wybrzeża Peru 1 wzdłuż równika na Oceanie 

Spolcojnm, które występuje sie, co kilka łat. 

fitopiankton - organizmy rotUnn* żyjące w wodzie, biernie 

unoszone porzez prądy i fale, są składnikami planktonu. 

fotochemiczne reakcje - reakcje chemiczne zachodzące pod 

wpływem energii promieni świetlnych, zwykle widzialnych lub 

nadfioletowych. 

fotodycocjacja - proces, w którym molekuła po absorbcji 

fotonu ulega rozpadowi. 

fotoliza - reakcja fotochemiczna, w wyniku której następuje 

rozkład Cdysocjacja} cząsteczek związków chemicznych. 
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fotosynteza - рросм produkcji przez roiliny związków 
węgla i tlenu z dwutlenmku węgla i wody w obecności 
chlorofilu 1 pramleniowanla słonecznego Jako 2ródła energii. 

gazy źródłowe - razy obojętne w troposferze, które pod 
wpływem promieniowania UV stają elf aktywne w stratosferze. 

gazy cieplarniane - gazy uczestniczące w efekcie 

inklinacja - nachylenie osi Ziemi do ekllptykl. 

Inwersja - w meteorologii - odwrócony gradient temperatury, 
tzn. ze wzrostem wysokości temperatura r o£nie. 

katalizator - substancja, która ma wpływ na reakcję 
chemiczną ale sama w niej nie bierze udziału. Na pr<zykład 
atom chloru lub tlenek chloru Cx>odnik) uczestniczą Jako 
katalizatory- w procesie dysocjacji ozonu. Mogą one rozłożyć 
dużą llo£ć molekuł ozonu zanim came zostaną przechwycone w 
innej reakcji chemicznej. 

kondensacja - przejńcie z fazy gazowej do ciekłej. V/ 
meteorologii w wyniku kondensacji pary wodnej w atmosferze 
tworzą sle chmury i mgła. 

Konferencja Wiedeńska - odbyła sle 22. 03. 1985, a Jej 
uchwały zaczęły obowiązywać oci sierpnia 1088 roku. Uchwały 
te zawierają ogólne zalecenia dotyczące ochrony warstwy 
ozonowej. 

konwekcja - pionowa wymiana mas powietrza wywołana pionowym 
gradientem temperatury. 
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UDAR * - urządzemie optyczne ctocowam w meteorologii do 

badania chmur, mgieł, aerozoli i lokalizacji inwersji 

temperatury. Oet.at.nio «Łacowan* do zdalnej analizy składu 

atmosfery. • 

okno atmosferyczne - zakres długości fal promieniowania 

podczerwonego <6 - 10 fJtni, w którym tylko para wodna 

absorbuje nieco promieniowania słonecznego x w którym 

promieniowanie Ziemi Jest emitowane w przstrzeiS kosmiczny. 

Większość gaasów cieplarnianych absorbuje promieniowanie IR 

włafinie głównie w tym zakresie widma. Tak wiec wzrost 

stężenia tych gazów prowadzi do wzrostu temperatury Ziemi. 

peryhelium - położenie Ziemi na orbicie najbliższe Słoń. a 

plankton - ogół najczęściej drobnych organizmów roślinny* 

Cfltoplankton) 1 zwierzęcych Czooplanktonł, unoszących sl« 

swobodnie w wodzie i nie mających zdolności ruchu lub 

poruszania sie. 

potencjał cieplarniany - wpływ cząsteczek danego gazu na 

efekt cieplarniany w- stosunku do wpływu cząsteczek dwutlenku 

węgla пл ten efekt. 

potencjał dysocjacji ozonu - miara rozpadu wywołana ozonu 

prze?; dany związek w stosunku do freonu F-ll, dla którego 

potencjał ten przyjęto Jako Jednostkowy. 

Protokół Montnealelci - zbór przepisów Czaleceń, uchwał > 

uchwalony 16. 09. 1987, na Konferencji w Montrealu. 

Obowiązuje od 1. 01. 1C80. Dotyczy on ograniczenia produkcji 

związków, które wywołują rozpad ozonu. Ograniczenie 

produkcji dotyczy głównie freonów typu: F-ll, P-12, F-113, 

F-114 i F115. 
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rodnik - cząsteczka lub «tom sc pewną liczb» dodatkowych 
elektronów, powodujących aktywnsć hemiczną СОН, NO). 
Rodniki odgrywają główną rolę w reakcjach chemicznych w 
atmocfoi-ze. 

В1Ю( - zanieczyszczenie powietrza wywołane związkami 
utleniającymi, na pCrzykład ozone .n. 

stężenie - stosunek liczby cząsteczek danego gazu do 
sumarycznej liczby cząsteczek «wszystkich gazów w danej 
objętości. Stosuje «ię następujące Jednostki stężenia: 
1 ppm - Jedna cząsteczka na milion CIO ), 
1 ppb - Jedna cząsteczka na bilion CIO >, 
1 ppt - Jedna cząsteczka na trylion CIO >. 

s ta ła słoneczna - C1373 wVm ) - gęstość strumienia energii 
promieniowania słonecznego Cenergia promieniowania na 
Jednostkę czasu 1 Jednostkę powierzchni) przechodzącego 
przez powierzchnię prost jpadłą do strumienia promieniowania 
słonecznego w odległości 15О milionów km od Słońca. 

widmo promieniowania słonecznego - dzieli się często na 
trzy zakresy długości fal: 
UV-C do 280 nm, 
UV-B od 280 nm do 320 nm, 
UV-A od 320 nm do 400 nm. 

wydajność emisji promieniowania IR lub zdolność emisyjna 
promieniowania IR - Jest to ilość energii w postaci 
promieniowania IR wypromieniowana z Jednostki powierzchni w 
Jednostce czasu. 
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