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Akadi: wyniki pomiarów porównawczych w latach 2017-2018 

 

Przeprowadzone badania porównawcze czujników pyłów zawieszonych i algorytmów wykorzystywanych w 

urządzeniach wskazują, iż uzyskiwane wyniki stanowią podstawę do wystawienia certyfikatu jakości tych 

czujników a tym samym stwierdzenia, iż stosowana metoda pomiaru pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 

jest równoważna do metody referencyjnej (normom EN 12341: 2014 oraz EN 15267 -1 EN 15267-2). 

 

 

 

Uzasadnienie: 

W celu zbadania jakości używanych czujników oraz opracowania odpowiednich algorytmów korekcyjnych 

zostały wykonane pomiary porównawcze czujników z urządzeniem referencyjnym:  

• w ramach akcji przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krajowe 

Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Akademia 

Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, przy współpracy 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz gminy Rabka-Zdrój. Badania 

prowadzone były na stacji Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska (KLRiW) od 15 lutego do 15 czerwca 2017 r. Miejscem wykonywania 

badań była miejscowość Rabka-Zdrój.  

• w ramach akcji przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krajowe 

Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Akademia 
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Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, przy współpracy 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Badania prowadzone były na stacji 

Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

(KLRiW) od 15 listopada 2017 r. do 15 marca 2018 r. Miejscem wykonywania badań jest miejscowość 

Dobczyce (małopolskie). 

 

Na podstawie pomiarów porównawczych dwóch czujników w Rabce-Zdroju wyznaczono nieliniową funkcję 

korygującą, która na podstawie oryginalnego pomiaru stężenia pyłu zawieszonego oraz warunków 

atmosferycznych, w których wykonano dany pomiar (temperatura, wilgotność względna oraz opcjonalnie 

siła wiatru), przelicza wartości stężeń pyłów w celu minimalizacji odchylenia zmierzonej wartości stężenia 

pyłu od wartości rzeczywistej. 

 

Tak wyznaczona funkcja korygująca została następnie zweryfikowana poprzez umieszczenie innych 

czujników tuż przy stacji WIOŚ w innej lokalizacji oraz przebadanie jej w okresie luty -czerwiec 2018.  

 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż maksymalny średniomiesięczny bezwzględny błąd 

procentowy w przypadku obu rodzajów pyłów wynosi poniżej 20%, zaś maksymalna wartość bezwzględna 

średniego błędu procentowego wynosi ok. 10%. Jednocześnie pokrycie okresu pomiarowego pomiarami 

wyniosło 100% (pomiary wykonywane co ok. minutę, następnie agregowane do wartości średnich 1 -

godzinnych, a te z kolei do wartości średnich 24-godzinnych i porównywane ze wskazaniami instrumentów 

pomiarowych stacji WIOŚ). 

 

 

 


