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MOBLINE LABORATORIUM SMOGOWE 

 
 
 
 
 

Celem pomiaru jest określenie zawartości zawieszonych 

w powietrzu pyłów PM2.5 i PM10 we wskazanych 

przez Zamawiającego lokalizacjach.  Do pomiarów zostaje wykorzystany 

czujnik jakości Atmon FL PM analizator zanieczyszczeń powietrza 

pozwalający na wykonanie pomiarów ciągłych. W pomiarze szczegółowym 

czujnik umieszczony jest na pokładzie bezzałogowego statku latającego 

Yuneec H520, natomiast w pomiarze ciągłym czujnik umieszczony jest 

na wysokości dwóch metrów od gruntu. 

 

Zastosowanie bezzałogowego statku latającego, z umieszczonym 

na platformie czujnikiem, pozwala na wykonywanie szczegółowych 

pomiarów charakteryzujących się dużą dynamicznością, mobilnością 

oraz możliwością wskazania źródła zanieczyszczeń powietrza. 

Ciągły pomiar wykonywany jest co sekundę. 

 

Sporządzana z przebiegu pomiaru dokumentacja może zawierać zdjęcia 

źródeł zanieczyszczenia, ścieżką pomiarową zaprezentowaną na mapie 

oraz zestawienie tabelaryczne uzyskanych odczytów ze wskazaniem czasu 

pomiaru, lokalizacji, wysokości pomiaru, temperatury, ciśnienia, wilgotności 

oraz pomiaru stężenia pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 [μg/m3]. 

  



SPECYFIKACJA URZĄDZENIA 

ANALIATOR ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA 

ATMON FL 

 



wynik badań emisji zanieczyszczeń w Strzałkowie 

24 lutego 2022 r. (w godzinach 18:45 – 20:30) 

 



 

 

wynik badań emisji zanieczyszczeń w Strzałkowie 

24 lutego 2022 r. (w godzinach 18:45 – 20:30) 

 

 

 

pomiar stężenia pyłu PM 2,5 [µg/m3] według skali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warunki meteorologiczne: 

temperatura: 6 [°C] 

ciśnienie: 999 [hPa] 

wilgotność: 49 [%] 

wiatr: płd.  



wynik badań emisji zanieczyszczeń w Strzałkowie 

ul. Marusarza 

24 lutego 2022 r. (w godzinach 18:45 – 20:30) 

 

 

 

 

 

 



wynik badań emisji zanieczyszczeń w Strzałkowie 

ul. Marusarza 

24 lutego 2022 r. (w godzinach 18:45 – 20:30) 

 

pomiar stężenia pyłu PM 2,5 [µg/m3] według skali: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Szerokość geograficzna: 52.306030 

Długość geograficzna: 17.821146 

PM 2,5 [µg/m3]: 403 

PM 10 [µg/m3]: 409 

warunki meteorologiczne: 

temperatura: 6 [°C] 

ciśnienie: 998 [hPa] 

wilgotność: 58 [%] 

wiatr: płd.  



 

wynik badań emisji zanieczyszczeń w Strzałkowie 

ul. 11 listopada i ul. 1 maja 

24 lutego 2022 r. (w godzinach 18:45 – 20:30) 

 

 

 



 

wynik badań emisji zanieczyszczeń w Strzałkowie 

ul. Andrzejewskiego i ul. Konopnickiej 

24 lutego 2022 r. (w godzinach 18:45 – 20:30) 

 

 



wynik badań emisji zanieczyszczeń w Strzałkowie 

ul. Andrzejewskiego i ul. Konopnickiej 

24 lutego 2022 r. (w godzinach 18:45 – 20:30) 

 
 

 
 
 

 

Szerokość geograficzna: 52.313309 

Długość geograficzna: 17.811968 

PM 2,5 [µg/m3]: 153 

PM 10 [µg/m3]: 156 

 

 
 
 

 

Szerokość geograficzna: 52.311409 

Długość geograficzna: 17.817516 

PM 2,5 [µg/m3]: 140 

PM 10 [µg/m3]: 143 



 

wynik badań emisji zanieczyszczeń w Strzałkowie 

ul. Kopernika 

24 lutego 2022 r. (w godzinach 18:45 – 20:30) 

 

 

 

 



wynik badań emisji zanieczyszczeń w Strzałkowie 

ul. Kopernika 

24 lutego 2022 r. (w godzinach 18:45 – 20:30) 

 

pomiar stężenia pyłu PM 2,5 [µg/m3] według skali: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Szerokość geograficzna: 52.315483 

Długość geograficzna: 17.816286 

PM 2,5 [µg/m3]: 228 

PM 10 [µg/m3]: 232 

warunki meteorologiczne: 

temperatura: 6 [°C] 

ciśnienie: 997 [hPa] 

wilgotność: 50 [%] 

wiatr: płd.  



wynik badań emisji zanieczyszczeń w Strzałkowie 

ul. Ostrowska, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Sikorskiego 

24 lutego 2022 r. (w godzinach 18:45 – 20:30) 

 



wynik badań emisji zanieczyszczeń w Strzałkowie 

ul. Ostrowska, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Sikorskiego 

24 lutego 2022 r. (w godzinach 18:45 – 20:30) 

 
 

 
 
 

 

Szerokość geograficzna: 52.314739 

Długość geograficzna: 17.822847 

PM 2,5 [µg/m3]: 160 

PM 10 [µg/m3]: 163 

 

 
 
 

 

Szerokość geograficzna: 52.313797 

Długość geograficzna: 17.821445 

PM 2,5 [µg/m3]: 117 

PM 10 [µg/m3]: 120 



wynik badań emisji zanieczyszczeń w Strzałkowie 

ul. Witosa i ul. Górna 

24 lutego 2022 r. (w godzinach 18:45 – 20:30) 

 



wynik badań emisji zanieczyszczeń w Strzałkowie 

ul. Witosa i ul. Górna 

24 lutego 2022 r. (w godzinach 18:45 – 20:30) 

 

pomiar stężenia pyłu PM 2,5 [µg/m3] według skali: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Szerokość geograficzna: 52.320072 

Długość geograficzna: 17.813461 

PM 2,5 [µg/m3]: 183 

PM 10 [µg/m3]: 186 

 

warunki meteorologiczne: 

temperatura: 5 [°C] 

ciśnienie: 997 [hPa] 

wilgotność: 49 [%] 

wiatr: płd.  


