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Trzy kominy PGE Wybrzeże w Gdańsku

Czujniki emisyne [mg/m3] * 
Koszt projektu monitorowania emisji zanieczyszczeń ok. 2 mln zł

(*) pozostałe czujniki imisyjne (pochłanianie pyłu) jednostki 1000 razy dokładniejsze [ug/m3]



Moje działania to szukanie u uczniów ich predyspozycji w zakresie nabycia 

kompetencji związanych z projektowaniem, programowaniem, 

konstruowaniem, testowaniem, walidacją/ulepszaniem

czyli  obserwowaniem otaczającego środowiska

Działanie przez KONSTRUKCJONIZM było prezentowane podczas konferencji

POKAZAĆ-PRZEKAZAĆ w CK KOPERNIK w sierpniu 2018 r.

Materiały: 

http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-pokazac-przekazac/pokazac-przekazac-2018/

Konstrukcjonizm dla poczatkujących:

http://www.kopernik.org.pl/warsztaty/wytwornia/konstrukcjonizm/



Prof. Maciej M. Sysło, który od początku tworzy podstawy programowe nauczania 

informatyki w szkołach podczas warsztatów POKAZAĆ-PRZEKAZAĆ 

w CK KOPERNIK czyli jak można wdrażać powszechna naukę programowania
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https://inf.ug.edu.pl/kierunkizamawiane/materialy.chemia/Monitoring.pdf



Źródło: https://airly.eu/pl/jak-dziala-urzadzenie-do-pomiaru-zanieczyszczenia-powietrza/

Poborniki pyłowe zasysają powietrze, 

przepuszczając je przez filtry. Filtry są 

używane po kolei oraz systematycznie 

wymieniane. Każdy filtr posiada też swój 

indywidualny numer identyfikacyjny. Po 

upływie określonego czasu (każdy filtr 

zmieniany jest automatycznie co dobę na 

nowy) filtry są zawożone do laboratorium, 

gdzie podlegają zważeniu. Były ważone 

również przed montażem w pobornikach –

stąd na podstawie różnic w ich masach, 

wzbogaconych o dane dotyczące prędkości 

przepływu powietrza w poborniku, wyliczane 

są stężenia pyłów, podawane 

w mikrogramach na metr sześcienny. 



Pyłomierze – fotometry laserowe

Urządzenie do pomiaru powietrza wykonuje pomiar tłumienia światła laserowego 

rozproszonego na badanej próbce pod kątem 90º. Powietrze jest zasysane do 

aparatu przez specjalną pompkę, umieszczoną w sprzęcie i przechodzi przez 

komorę pomiarową. Dane zaś wyświetlane są natychmiast na ekranie. 

Źródło: https://airly.eu/pl/jak-dziala-urzadzenie-do-pomiaru-zanieczyszczenia-powietrza/



10https://www.test-therm.pl/katalog-produktow/pylomierze/mobilny-pylomierz-tm-data-ii
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AQI – Air Quality Index
IJP – Indeks Jakości Powietrza

Polski indeks jakości powietrza liczony jest na podstawie 1-godzinnych 

wyników z pomiarów stężeń w powietrzu: 

dwutlenku siarki (SO2), 

dwutlenku azotu (NO2), 

pyłu PM10, 

pyłu PM2,5, 

tlenku węgla (CO), 

benzenu (C6H6), 

ozonu (O3).

Źródło: http://powietrze.gios.gov.pl

PM – Particulate Matters 

cząstki stałe
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AQI – Air Quality Index
IJP – Indeks Jakości Powietrza



13Źródło: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/



14Źródło: https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
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Źródło: https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
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Źródło: https://smoglab.pl/skale-jakosci-powietrza-europejska-czerwien-kontra-polska-zielen-racje/

„Osobną sprawą są prezentowane przez GIOŚ kolory opisujące jakość 

powietrza, których stosowanie może budzić (i u wielu osób budzi!) 

kontrowersje. Nazywanie przez GIOŚ „umiarkowanym” powietrza, 

którego średnie godzinne stężenie wnosi 100 ug/m3 może się 

wydawać bagatelizowaniem problemu. Słownik Języka Polskiego 

podaje bowiem następujące znaczenie tego słowa: «taki, którego 

wielkość, siła lub natężenie nie są ani zbyt duże, ani zbyt małe». 

W przypadku stężeń 100 ug/m3 użycie tego słowa może być mylące.

Podobnie ze stanem „dostatecznym” który obowiązuje przy stężeniach 

sięgających 140 ug/m3. Dostateczny to, za SJP: «wystarczający, 

zadowalający» .Wydaje się, że trudno jest uznać za zadowalające 

powietrze o stężeniu 140 ug/m3.”
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Worldwide Air Quality

Źródło: http://aqicn.org/here/
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CZUJNIK HONEYWELL
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HONEYWELL HPMA-115SO-XXX
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PM2.5: 100% = 25 ug/m3        PM10: 100% = 50 ug/m3
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Czujnik LOOKO2v3

Źródło: https://www.dobreprogramy.pl/LookO2-jak-dziala-polski-czujnik-zanieczyszczen-powietrza,News,82742.html



W piątek 12. października 2018 r. o godz. 15.36 rozpoczęła pomiary stacja monitorowania poziomu 

zanieczyszczeń powietrza umieszczona za oknem przy sali 39 w IX Liceum Ogólnokształcącym 

w Gdyni Orłowie.

Prezentowane są informacje odnośnie poziomu zanieczyszczeń pyłów zawieszonych 

PM1, PM2.5 oraz PM10.

Istotne są notowania PM2.5, gdyż cząsteczki o wymiarach do 2,5 um przedostają się w płucach do 

krwioobiegu i rozprowadzane są wraz z krwią po organizmie.

Wyniki pomiarów dostępne są pod adresem:
https://looko2.com/tracker2.php?lan=&search=6001944BCBA8

Mapa czujników na terenie Polski:
https://looko2.com/heatmap.php

Archiwum pomiarów dostępne jest pod adresem:
http://api.looko2.com/Archives/

Najlepiej oglądać w przeglądarkach Opera i Chrome. 

https://looko2.com/tracker2.php?lan=&search=6001944BCBA8
https://looko2.com/heatmap.php
http://api.looko2.com/Archives/
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Bardziej ciekawe są obserwacje dobowe

lub godzinowe

Tylko czemu w opisie są różne oznaczenia kolorystyczne tych samych parametrów parametrów?
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DIENMERN DM103

Total Volatile Organic Compounds

Suma Lotnych Związków Organicznych

Formaldehyd
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Źródło: Regina Raciborska (Instytut Techniki Budowlanej, 1998) OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 

POWIETRZA W POMIESZCZENIACH W ŚWIETLE BADAŃ ZAGRANICZNYCH 
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Źródło: Regina Raciborska (Instytut Techniki Budowlanej, 1998) OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 

POWIETRZA W POMIESZCZENIACH W ŚWIETLE BADAŃ ZAGRANICZNYCH 
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Źródło: Regina Raciborska (Instytut Techniki Budowlanej, 1998) OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 
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DIENMERN DM103
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20 minut po wyjściu osoby palącej e-papieros z toalety

2018-01-23

”Zdrowe” e-papierosy
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SP 69 GDAŃSK

2018-01-17
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GDYNIA ORŁOWO SKM

2018-03-12
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GDYNIA ORŁOWO SKM

2018-03-12



Źródło: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/zanim-zasypiesz-pomysl-o-

kregoslupie-wraz-z-sezonem-grzewczym-rusza-gdanska-kampania-

edukacyjna,a,127287
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PROJEKT LUFTDATEN.INFO
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Źródło: https://nettigo.pl/products/zestaw-czesci-do-budowy-czujnika-luftdaten-info
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Budujemy czujnik SMOGu

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=E5WYEBSEAU4
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TRÓJMIASTO



49Źródło: http://wroclaw.maps.luftdaten.info/#13/54.5069/18.5464

GDYNIA
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Źródło: http://wroclaw.maps.luftdaten.info/#13/54.5069/18.5464



51Źródło: http://www.nettigo.pl
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POGODEŁKO



53



54



ŻYWOTNOŚĆ CZUJNIKÓW LASEROWYCH

to ok. 8 000 godzin czyli ok. 1 rok, ale nie należy się tym 
martwić, gdyż szybko powstają nowe czujniki o większej 
precyzji pomiarów i większej żywotności
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Tadeusz Bury
IX LO w Gdyni, ZSE w Gdańsku

btx@gd.pl


