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@ Ekoedukator  

 

Jeden dzień z życia pomiarowca 

monitoring hałasu, pól elektromagnetycznych i jakości powietrza w praktyce 

 

Informowanie społeczeństwa o stanie środowiska jest jednym z najważniejszych zadań Inspekcji Ochrony 

Środowiska. Wyniki badań prezentowane są w różnego rodzaju raportach, biuletynach i komunikatach. Nie biorą 

się one jednak z przysłowiowego powietrza – to efekt codziennej, wymagającej pracy sztabu specjalistów. Ich 

wiedza, wieloletnie doświadczenie i osobiste zaangażowanie gwarantują wiarygodność informacji o stanie 

środowiska w Polsce.   

 

Strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze tworzy sześć wydziałów 

oraz Delegatura w Gorzowie Wlkp. Laboratorium podzielone jest na dwie pracownie, które z kolei dzielą się na 

specjalistyczne zespoły. Jednym z nich jest Zespół Pomiarów Terenowych i Monitoringu Powietrza. To zgrana, męska 

drużyna, nazywana przez wszystkich w inspektoracie „powietrzem”.  W ich sprawnych i niezwykle doświadczonych 

rękach spoczywa odpowiedzialność za pomiary hałasu, promieniowania elektromagnetycznego oraz pomiary jakości 

powietrza w całym województwie lubuskim.  
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Ambulans w akcji 

Pomiary hałasu komunikacyjnego przeprowadzane są przy użyciu stacji mobilnej zwanej ambulansem, do stworzenia 

której wykorzystano samochód dostawczy Ford Transit. Jego wnętrze kryje bezcenny sprzęt i specjalistyczne 

urządzenia. Najważniejszy jest niewątpliwie analizator hałasu i połączony z nim komputer zbiorczy. Ambulans posiada 

panel meteo – do pomiarów temperatury, wilgotności powietrza, opadów atmosferycznych i prędkości wiatru. 

Istotnym elementem wyposażenia jest radar, mierzący natężenie ruchu na badanym odcinku drogi, z uwzględnieniem  

pasów ruchu oraz gabarytów 

pojazdów (rozróżnia samochody 

osobowe i ciężarowe). Cały 

pomiar rejestruje zamontowana 

w ambulansie kamera. Film 

wykorzystywany jest najczęściej 

do identyfikacji nietypowych 

zdarzeń akustycznych. Nagły 

skok natężenia hałasu do 100 dB 

może być spowodowany 

przejazdem karetki pogotowia 

albo obecnością człowieka, który 

strzela obok pojazdu z pistoletu – 

bo i z takimi sytuacjami spotykają się 

czasami pomiarowcy. Jak wygląda jednak codzienna praktyka pomiaru hałasu komunikacyjnego? Ambulans ustawiany 

jest we wcześniej ustalonym punkcie – zgodnie z planem monitoringu hałasu na dany rok. Jeśli jest to punkt dobowy, 

pomiar wykonywany jest raz w roku przez jedną dobę. Jeśli jest to punkt długookresowy, hałas mierzony jest w porze 

wiosennej, letniej i jesiennej, przez dwie doby powszednie i jedną dobę weekendową. Samochód ustawiany jest 10 

metrów od skrajnego pasa ruchu. Na maszcie montowane są odpowiednie urządzenia – w tym mikrofon, który 

powinien znajdywać się ok. 4 metry nad ziemią. Każdorazowo kalibrowany jest radar i ustawiany okres pomiaru. 

Akumulatory pozwalają na samodzielną pracę ambulansu przez tydzień. Po zakończonym pomiarze otrzymane wyniki 

analizuje jeden z dwóch specjalistów lubuskiego WIOŚ i weryfikuje właśnie pod kątem wspomnianych już nietypowych 

zdarzeń. Z pomiaru sporządzany jest protokół i sprawozdanie z badań – przekazywane do Wydziału Monitoringu 

Środowiska.  

 

Co tak hałasuje 

Pomiary hałasu przemysłowego, w odróżnieniu od hałasu komunikacyjnego, wymagają naprawdę dużego 

zaangażowania pracowników i nie robią się same – choć to oczywiście spore uproszczenie. Związane są one 

nierozerwalnie z pracą Wydziału Inspekcji i wymagają ścisłej współpracy inspektorów i pomiarowców. Tego rodzaju 

pomiary wykonywane są w ramach kontroli planowych lub interwencyjnych – a zdecydowana większość skarg 

kierowanych do WIOŚ w Zielonej Górze dotyczy właśnie nadmiernego hałasu. Pomiar odbywa się zawsze w obecności 

inspektora i wymaga wcześniejszego ustalenia terminu badań z właścicielem zakładu i skarżącym – jeśli kontrola ma 

Ambulans WIOŚ podczas pomiarów hałasu komunikacyjnego 
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charakter interwencji. Kluczowe są przy tym warunki pogodowe – brak opadów, wilgotność wynosząca maksymalnie 

90 % i prędkość wiatru nieprzekraczająca 5 m/s.  

 

Ramię w ramię  

Co dzieje się po przyjeździe do zakładu? Przede wszystkim trzeba zidentyfikować źródła hałasu. Pomiarowiec musi 

ustalić, które źródła pracują razem, w jakim czasie, które hałasują osobno i jak długo. Wszystko to wymaga poznania 

codziennej pracy przedsiębiorstwa i stosowanych w nim technologii. W tej kwestii niezbędne jest współdziałanie 

pomiarowca i inspektora. Tylko dobra współpraca pozwoli uzyskać odpowiedzi na wszystkie ważne pytania. Zdarzają 

się naturalnie różne, stresujące sytuacje – i nie wszystko idzie gładko. Identyfikacja źródeł hałasu to niełatwe wyzwanie, 

wymagające naprawdę sporego doświadczenia. Przykładowo 

stolarnia ma około 20 takich źródeł – m.in. cięcie piłą 

mechaniczną, rąbanie drzewa, praca wentylatora odciągu 

trocin (często najgłośniejsza) czy odpylanie w odpylaczach 

cyklonowych na zewnątrz pomieszczeń. Kolejnym krokiem jest 

wyznaczenie punktu pomiarowego. Miejsce wykonania 

pomiaru nie może być przypadkowe. Po pierwsze punkt 

powinien znajdować się na granicy lub na terenie prawnie 

chronionym. W przypadku skargi punkt może być usytuowany 

na balkonie lub w oknie, jednak przynajmniej w odległości 0,5  - 

3 metrów od elewacji budynku. Po drugie właśnie w tym 

miejscu musi występować najwyższy poziom dźwięku, 

spowodowany pracą zakładu. Mikrofon umieszczony jest 4 

metry nad poziomem terenu. I tu właśnie nie do przecenienia 

jest doświadczenie i wiedza – na temat rozprzestrzeniania się 

dźwięku. Te elementy plus wykonanie serii krótkotrwałych 

pomiarów – pozwalają na wyznaczenie idealnego punktu 

pomiarowego.  

 

Przygotowań ciąg dalszy 

Przed rozpoczęciem pomiaru analizator hałasu sprawdzany jest każdorazowo wzorcem akustycznym. W razie potrzeby 

wprowadzane są poprawki kalibracyjne. Jest to niezwykle istotne, ponieważ ponowne sprawdzenie analizatora 

wzorcem jest konieczne po zakończeniu pomiarów. Jeśli różnica wskazań przekracza 0,5 dB cały pomiar uznawany jest 

za nieważny – i musi zostać przeprowadzony ponownie. Zarówno analizator, kalibrator, jak i inne urządzenia 

wykorzystywane przez pracownika WIOŚ, mają zawsze aktualne świadectwa wzorcowania. Jednocześnie na bieżąco 

monitorowane są warunki atmosferyczne – gdy pogoda ulegnie nagle zmianie, uzyskane wyniki nie są uwzględniane 

w całym pomiarze. Po sprawdzeniu sprzętu trzeba jeszcze określić metodę pomiaru. Zależy ona od specyfiki źródła 

hałasu. Przykładowo hałas emitowany przez myjnię samochodową mierzony jest w sposób ciągły. Alternatywną 

metodą jest metoda próbkowania – czyli seria krótszych pomiarów. Ich czas dopasowywany jest do zmienności 

Analizator hałasu wraz z komputerem 
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natężenia dźwięku. Metoda próbkowania może zostać zastosowana m.in. w przypadku wspomnianej wcześniej 

stolarni.  

 

Mierzymy! 

Na koniec przygotowań pozostaje jeszcze wykonanie szkicu sytuacyjnego – uwzględniającego m.in. odległości i źródła 

hałasu. Absolutnie niezbędne jest wreszcie wykonanie pomiaru tła akustycznego czyli określenie natężenia dźwięków 

innych niż te pochodzące z kontrolowanego zakładu. Dobrze przygotowany pomiar nie powinien teoretycznie 

przynieść niespodzianek. Nie za każdym razem jest jednak „miło 

i przyjemnie”.  Praca przy pomiarach hałasu przemysłowego 

potrafi być wyjątkowo stresująca. Awantury i pretensje do 

wykonującego pomiary – to tylko niektóre próby zakłócenia pracy 

pomiarowców. W skrajnych sytuacjach zdarzało się, że 

pracownicy WIOŚ potrzebowali asysty policji. Podczas pomiaru 

może również dojść do przypadkowego zdarzenia akustycznego 

(np. szczekanie psa). W takiej sytuacji pomiar można zatrzymać, 

cofnąć maksymalnie 10 sekund w tył i kontynuować. Jeśli pomiar 

wykonany został przy budynku, mamy do czynienia z odbiciem 

akustycznym i od całej wartości końcowej należy odjąć jeszcze 3 

dB. Z całej kontroli (pomiaru) sporządzany jest szczegółowy 

protokół. Zadaniem pomiarowca jest też opracowanie wyników 

i sporządzenie autoryzowanego sprawozdania z badań. 

Sprawozdanie przekazywane jest do Wydziału Inspekcji.  

 

Z czujnikiem na pole 

Oprócz hałasu na barkach pomiarowców lubuskiego WIOŚ 

spoczywa odpowiedzialność za pomiary promieniowania 

elektromagnetycznego. W ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska w województwie lubuskim wyznaczono 135 punktów, położonych w pobliżu stacji bazowych telefonii 

komórkowych. Miejsca te poddawane są systematycznym badaniom. W ciągu roku natężenie pól 

elektromagnetycznych sprawdzane jest w 45 różnych punktach (każdy punkt raz na 3 lata). Poszczególne stacje bazowe 

nadają na różnych częstotliwościach (można je sprawdzić m.in. w internetowym serwisie BtSearch). Najpopularniejsze 

częstotliwości to: 800,900,1800 i 2100 MHz. Do pomiarów wykorzystywany jest dlatego czujnik szerokopasmowy 

o zakresie pomiędzy 100 kHz a 3GHz. Jak wygląda taki pomiar? Podobnie, jak w przypadku hałasu, najważniejsze są 

odpowiednie warunki atmosferyczne – brak opadów, wilgotność poniżej 75 % i temperatura powyżej 5 °C. Największe 

natężenie łączności odbywa się w dni robocze w godzinach 1000-1600. Pomiarowcy pracują więc zazwyczaj w tym czasie. 

Czujnik montowany jest na statywie, na wysokości 2 metrów od ziemi. Co ważne, w pobliżu nie może być ludzi ani 

przedmiotów metalowych. Człowiek, stojąc bliżej niż 5-6 metrów od urządzenia, zmienia swoją obecnością natężenie 

pola elektromagnetycznego, fałszując wynik. Pomiar odbywa się metodą próbkowania – co 10 sekund – i trwa średnio 

Czujnik szerokopasmowy WIOŚ 
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2 godziny (720 krótkich pomiarów). Z każdego pomiaru sporządzany jest protokół. Dane z miernika przesyłane są do 

komputera. Specjalny program wylicza średnią i przelicza przez współczynniki. Maksymalna, dopuszczalna w Polsce 

wartość promieniowania elektromagnetycznego, w podanych wyżej najczęstszych częstotliwościach, to 7 V/m (Volt na 

metr). Określa je rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 roku. W województwie lubuskim 

praktycznie nie dochodzi do przekroczeń. Promieniowanie odnotowane w tym roku w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. 

nie przekroczyło 3V/m.   

              Niepozorny kontener 

     Jedynym wiarygodnym 

źródłem informacji o stanie 

czystości powietrza w Polsce 

są dane pochodzące z prawie 

150 stacji pomiarowych 

Państwowego Monitoringu 

Środowiska, rozmieszczonych 

na terenie całego kraju. 

W województwie lubuskim 

funkcjonuje 7 takich stacji, 

obsługiwanych przez 

pracowników WIOŚ w Zielonej 

Górze. Stacja monitoringu 

powietrza to najczęściej 

nierzucający się w oczy, 

metalowy kontener – co 

pokazuje choćby przykład stacji na ulicy Krótkiej w Zielonej Górze. Nad kontenerem (ok. 10 metrów od ziemi) wznosi 

się maszt meteo, służący do pomiarów temperatury powietrza, ciśnienia, wilgotności oraz kierunku i prędkości wiatru. 

Około 4 metry nad ziemią umieszczona jest tzw. czerpnia z rurą wykonaną ze specjalnego szkła borokrzemowego, którą 

pobierane jest  powietrze do badań.  Najważniejsze jest oczywiście serce stacji czyli specjalistyczne wyposażenie. 

Powietrze z czerpni trafia bezpośrednio do automatycznych analizatorów. Zwykle jest ich pięć – mierzą stężenia 

dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Wyniki pracy analizatorów 

przekazywane są do systemu zbierania danych. Każdy z nas może śledzić je na bieżąco m.in. za pomocą aplikacji 

mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”. Urządzenia wymagają systematycznej kalibracji. Polega ona na 

przepuszczenia przez analizatory tzw. powietrza zerowego i gazu wzorcowego. Jeśli wynik nie wskazuje zera i wartości 

zadanej, wprowadzana jest korekta przez pracownika WIOŚ.   

 

Pyły pod kontrolą 

Dodatkowym zadaniem stacji jest pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Służą do tego pyłomierze  

automatyczne i pyłomierze manualne. Wyniki prac pyłomierzy automatycznych dostępne są na bieżąco on-line. 

Stacja monitoringu powietrza przy ul. Krótkiej w Zielonej Górze 
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Kluczowe są pyłomierze 

manualne – oparte na 

metodzie referencyjnej. 

Dlaczego są tak ważne? Wyniki 

ich pracy   stanowią podstawę 

do opracowania rocznej oceny 

jakości powietrza. Procedura 

badawcza wydaje się pozornie   

nieskomplikowana – wymaga 

jednak dużego doświadczenia, 

precyzji i cierpliwości. Każdy 

z analizatorów manualnych 

wyposażony jest w filtry,  przez 

które przepuszczane jest 

powietrze. Przez jeden filtr 

przepuszczane jest około 55 

m3  powietrza na dobę.  Co 24 

godziny filtry wymieniane są automatycznie na nowe.  Pracownik WIOŚ co 14 dni  wymienia  pojemnik z filtrami  -  

zabiera  „zabrudzone” filtry do badań  i instaluje pojemnik z czystymi filtrami. Pyłomierze, podobnie jak analizatory 

automatyczne, powinny funkcjonować 

nieprzerwanie, a wszystkie usterki 

i problemy muszą być usuwane 

niezwłocznie.  Co bardzo ważne, do 

oceny jakości powietrza niezbędne 

jest uzyskanie 90% wyników pracy 

pyłomierzy manualnych w skali roku. 

Jeśli przerwa w pracy pyłomierza jest 

dłuższa niż 35 dni w danym roku 

kalendarzowym - uzyskane dane z 

całego roku nie są brane pod uwagę!

Lżejsze od piórka 

Raz na 2 tygodnie zanieczyszczone 

filtry z każdej stacji trafiają do 

wyjątkowego pomieszczenia w WIOŚ, 

zwanego pokojem wagowym. Panują 

w nim specjalne warunki – temperatura wewnątrz waha się zawsze w przedziale od 19 do 21 °C, a wilgotność powietrza 

nie może być mniejsza niż 45 % i większa niż 50 %. Filtry są wyjątkowo wrażliwe na zmianę wilgotności, dlatego 

Wymiana filtrów przez pracownika WIOŚ w Zielonej Górze 

Ważenie filtrów w pokoju wagowym WIOŚ w Zielonej Górze 
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wymagają tzw. kondycjonowania czyli pozostawienia na specjalnych półkach przez 48 godzin. Dopiero po dwóch 

dobach można zająć się ich ważeniem. Najważniejszym urządzenie w pokoju wagowym jest oczywiście specjalistyczna 

waga, z dokładnością do piątego miejsca po przecinku. W pierwszej kolejności ważony jest na niej zupełnie czysty filtr, 

a później filtr zanieczyszczony pyłem. Cała procedura powtarzana jest po 24 godzinach. Wynik końcowy jest średnią 

wyciągniętą z dwóch ważeń. Dodatkowo po skończonym ważeniu filtry z pyłem PM10 przekazywane są do 

laboratorium, gdzie oznaczane są pod kątem obecności czterech metali (arsen, kadm, nikiel i ołów) oraz 

benzo(a)pirenu.  

 

Podobno nie ma ludzi niezastąpionych, są jednak osoby, które wyjątkowo trudno zastąpić – należą do nich 

niewątpliwie pracownicy ”powietrza” lubuskiego WIOŚ. Jak powiedział Mały Książe, w książce Antoine de Saint-

Exupéry: „Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu”. To praca Zespołu Pomiarów Terenowych i Monitoringu Powietrza 

tworzy podwaliny wielu opracowań i raportów Inspekcji Ochrony Środowiska – chociaż ich nazwisk próżno szukać 

wśród autorów publikacji.  

 

        

Opracowanie : Monika Siemak      

Konsultacja merytoryczna: Paweł Grabarski, Dariusz Kycia, Zbigniew Serafin 

 


