
PROEKO Ryszard Samoć 

 

 

Zmiany wprowadzone do pakietu „Operat FB”  i dodatkowych modułów, informacje 

 

Informacje o programach antywirusowych 

 

v. 8.11.0     23 maja 2023 r. 

1. W związku  z opublikowaniem zmiany rozporządzenia MKiS „w sprawie formatu dokumentu za-

wierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przed-

sięwzięcia na środowisko”  (Dz.Ust. 22 marca poz. 652) dodano szereg tabel zapisywanych w  

formacie XLS: 

- parametry emitorów i emisja, 

- suma emisji rocznej, 

- zakres obliczeń – szczegóły, 

- suma Smm z wszystkich emitorów, 

- wyniki stężeń w zakresie pełnym, 

- opad pyłu. 

Eksport jest dostępny z głównego menu:  „Zapis do xls”. 

 
Ponadto w wersji profesjonalnej programu dostępny jest kreator załącznika - archiwum zip z 

plikami xls. 

 

2. W czasie długiej edycji emitora może zapisać wprowadzone zmiany naciskając Ctrl+S lub klikają 

ikonę . 

3. W kalkulatorze  emisji drogowej dodano opcję osobnego wpisywania NOx i NO2. 

4. Poprawiono modyfikację serwerów WMS – problem z pobieraniem XML. 

 

 

 

http://www.proekors.pl/pub/instrukcje/antywirusy.html
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v.8.10.4  5 kwietnia 2023 r. 

 

1. Tytuły zestawień stężeń maksymalnych oraz napisy w oknach i menu  uwzględniają czy wykonu-

je się obliczenia dla zakładu czy dla drogi. Opcja jest ustawiana  tutaj: 

 

 

2. W oknie  danych emitora  na stronie „Emisja”, z menu po prawym przyciskiem myszy, 

 można usunąć substancje z zerową emisją : 

 

 
 

 

Moduł „Spalanie”  

Usunięto  niepotrzebne okresy ważności dla standardów emisyjnych silników i turbin  

wg. załącznika nr 5. 

 

v.8.10.3   27 marca  2023 r . 

 

1. Moduł „Lakiery” 

W przypadku więcej niż  jednego okresu,  może być stosowanych kilka mieszanek w jednym 

okresie - program  wybierze emisję maksymalną z w wszystkich mieszanek. np.: 
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2. Poprawiono formatowanie bardzo małych wartości emisji w zestawieniu parametrów emitorów 

i emisji. 

3. Zmieniono lokalizację listy typowych zanieczyszczeń, obecnie jest w pliku subst_wsk_roze.fb 

Zabezpiecza to listę przed odinstalowaniem programu (uwaga: zwykle nie ma potrzeby odinsta-

lowania programu , odinstalowanie nie usuwa sterowników klucza i Firebirda). 

Został też zmieniony edytor do zarządzania  listami typowych zanieczyszczeń. 

4. W oknach importu z SHP. można wpisać przesunięcie układu  współrzędnych, np. by zacząć 

układ od x=0,y=0, a nie dużych liczb zapisanych w  SHP. 

 

v.8.10.2  22 lutego 2023 r. 

 

Poprawiony błąd zapisu występujący w  poprzedniej wersji. 

v.8.10.1   21 lutego 2023 r. 

1. Narzędzie do archiwizacji  (menu „Pliki/Archiwizacja”) umożliwia wysyłanie plików na serwer 

PROEKO RS, np. w celu sprawdzenia danych.  Przesyłanie przez ftp na serwer zostało dodane 

ponieważ opcja wysyłania przez e-mail działa tylko wtedy gdy w Windows zdefiniowany jest 

użytkownik poczty lub używany jest np. Thunderbird. 

2. Poprawiono dokładność zapisu bardzo małych emisji np. 1,234e-10. Na wydrukach emisja 

mniejsza od 1e-4 jest podawana jak 3 cyfry znaczące i wykładnik. 

3. Podczas przenoszenia  wyników  z modułu „Przeładunek kruszywa „ wypełniany jest też skład 

frakcyjny pyłu. 

4. W raporcie zbiorczym usunięto zbędne wykresy częstości przekroczeń gdy D1=0. 

5. W module „Maszyny Robocze”  dodano zestawienie listy maszyn. 

 

 

v.8.10.0         17 stycznia 2023 r. 

 

1. W menu  „Zestawienie/Testy” dodany raport o kompletności obliczeń  oraz zestawienie z sumą 

emisji. Przykład 

2. W oknie danych emitora na stronie „Emisja” dodany eksport emisji do Excela łącznie z wylicze-

niem emisji średniej w okresach oraz sprawdzeniem czy emisja średnia nie przekracza maksy-

malnej. Przykład 

3. Poprawione dodawanie substancji w edytorze ogólnej listy zanieczyszczeń. 

https://www.proekors.pl/wydruki/Operat_test_kpl.pdf
https://www.proekors.pl/wydruki/Operat_test_emisji.xls
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4. Do kreatora  raportu zbiorczego dodano obraz mapy wykorzystanej do odczytu współrzędnych, 

z opcjonalnie  zaznaczonymi emitorami i granicami. Kolory i czcionki takie jako w oknie odczytu 

współrzędnych. 

 

Moduł „Spalanie” 

 

Program zaktualizuje oraz dopisze nowe wskaźniki emisji zgodnie z instrukcją KOBiZE  

„Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, 

zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy za rok 2022”.  

Warszawa, styczeń 2023. 

 

Zmiany  w przeglądarce plików .operat: 

 

1. Można otwierać pliki archiwów .fbk i operx 

2. Dodany raport o kompletności wyników  zbudowany pod kątem potrzeb urzędów przeglądają-

cych przesłane projekty. 

3. Dodane zestawienie z sumą emisji 

4. Dodane wykresy zmienności emisji z wyróżnieniem błędnych wartości (emisja średnia wyższa od 

maksymalnej). 

 

Wersja instalacyjna przeglądarki  dla firm i urzędów nie posiadających pakietu „Operat  FB” jest tutaj: 

https://www.proekors.pl/pub/viewer/Operat_FB_viewer.exe 

 

Aktualizacja przeglądarki dla użytkowników pakietu „Operat FB”:  

https://www.proekors.pl/pub/viewer/Operat_FB_viewer_upd.exe 

 

Został opracowany kalkulator stężeń maksymalnych, dostępny w sieci pod adresem 

https://www.proekors.pl/tools/kalk_Smm.  

 

v.8.9.3.                12 grudnia 2022 r. 

Została opracowana nowa wersja modułu iMap w wersji dla Chrome Egde.  Uwaga: Microsoft wstrzy-

mał aktualizację Egde dla Windows  7 i 8 – w tych systemach należy  wybierać opcję IMap-EC. 

 

W module Samochody – wersja uproszczona dodano opcję eksportu osobno sumy NOx i  NO2  na pod-

stawie wpisanego udziału NO2 w NOx.  Program sugeruje udziały opracowane na podstawie modułu 

„Samochody v. EMEP/EEA” prognoza dla 2030 r. 

https://www.proekors.pl/pub/viewer/Operat_FB_viewer.exe
https://www.proekors.pl/pub/viewer/Operat_FB_viewer_upd.exe
https://www.proekors.pl/tools/kalk_Smm
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v.8.9.2.    15 listopada 2022 r. 

1. W module „Technologie”, dla opcji obliczania  emisji z mg/m3,  można wykorzystać  strumień 

gazów wpisany  w  oknie danych emitor, a gdy nie wpisano,  strumień jest obliczany z prędkości 

gazów. Pod prawym przyciskiem myszy na polu strumienie jest  dostępna komenda „Wstaw 

strumień gazów z okna emitora” 

2. Poprawione  ukrywanie pól i napisów dla  opcji jw. 

3. Poprawione pobieranie map WMS – usunięty  błąd za długiego url.  

v.8.9.1           3 listopada  2022 r. 

W module „Technologie” dodano możliwość wpisywania wskaźnika jako wynik pomiaru emisji, kg/h. 

 

Została opracowana nowa wersja filmu o obliczaniu aerodynamicznej szorstkości terenu. 

 

v.8.9.0.       13 października  2022 r. 

1. Opracowano nowy moduł ”Technologie” służący do obliczania emisji z procesów technologicz-

nych takich jak np.: spawanie, szlifowanie, piaskowanie, hodowla czy z pomiarów stężeń w śro-

dowisku pracy. Użytkownik wpisuje wskaźniki emisji dla wybranych substancji i wielkość charak-

teryzującą technologię (np. zużycie drutu spaw.). Uwzględniana jest sprawność oczyszczania ga-

zów .  

W przypadku spawania można obliczać emisję metali z  procentowej zawartości  w pyle. 

Wzory obliczeniowe 

2. Poprawiono czytelność strony   „Emisja” w oknie danych emitora. 

3. Dodane zestawienie współrzędnych geograficznych granic zakładu. 

4. Obraz w oknie dopasowania map można zapisać do pliku (komenda pod prawym przyciskiem 

myszy). 

5. W przypadku plików jpg z zapisanym obrotem program wyświetla komunikat.  

 

Moduł „Samochody” - dodane zestawienie wskaźników emisji uśrednionych dla grup pojazdów. 

v. 8.8.5              5 września 2022 r. 

1. Podczas wyboru współrzędnych budynków widać obrys zasięgu 10 wysokości najwyższego emi-

tora (emitorów). 

2. Legenda do opcji różnych kolorów linii lub kolorowych wypełnień może by umieszczona pod 

wykresem.  Opcje legendy obecnie dotyczą całego projektu (zakładu), nie  potrzeba ich kopio-

wać  na pozostałem substancje (6 września).  

W oknie modułu „Maszyny Robocze” można zmienić rodzaj i normę bieżącej maszyny (przycisk obok 

„Edytuj”). 

 

http://www.proekors.pl/programy/ochrona_powietrza/Technologie.html
http://www.proekors.pl/programy/ochrona_powietrza/technol_wzory.pdf
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v. 8.8.4  11 sierpnia 2022 r. 

 

1. Poprawiono wybór formatu pliku przy zapisie raportów do pliku. 

2. Poprawki skalowania wykresów złożonych. 

3. Podczas importu współrzędnych emitorów liniowych i powierzchniowych  z SHP można  zapisać 

nazwę rekordu jako nazwę emitora. W przypadku emitorów punktowych opcja ta była dostępna 

poprzez powiązanie pól z rodzajami danych. 

 

W module „Spalanie” dodano opcję przenoszenia do głównej aplikacji jednocześnie emisji  tlenków 

azotu (NOx)  i dwutlenku azotu (NO2).  Emisja NO2 jest obliczana z wpisanego udziału NO2 w NOx. 

Więcej o problemach z interpretacją NO2 i NOx  

 

v.8.8.3.  31 maja 2022 r. 

 

1. Dodany eksport raportów do plików  PDF. Pod prawym przyciskiem myszy na ikonie PDF można 

ustalić informacje dodatkowe zapisywane do pliku  oraz dodać ochronę  hasłem. 

2. Poprawiono przenoszenie  emisji z modułu „Lakiery” 

 

 

v. 8.8.2  24 maja 2022 r. 

 

1. W przypadku wyszukania na liście NMLZO KOBiZE substancji, której nie ma w bazie danych pro-

gramu,  można będzie ją automatycznie dodać do  bazy.  Wyszukiwanie  LZO działa też w modu-

le Lakiery. 

2. W kreatorze siatki nieregularnej dodany nowy przycisk do tworzenia siatki dla obliczeń odziały-

wań skumulowanych, są to punkty w równych odstępach, w ograniczonej odległości od emito-

rów.  

Celem tworzenia  takiej siatki jest ograniczenie  czasu obliczeń. 

3. Widoczność warstw na mapie CAD do wykresu izolinii jest  obecnie domyślnie kopiowania z ta-

kiej samej mapy  do odczytu współrzędnych.  Opcję można zmienić w menu „Opcje/Mapy”. 

4. Dodany wydruk części  tabeli stężeń wszystkich substancji. 

 

 
 

https://www.proekors.pl/pub/instrukcje/NOx.pdf
http://www.proekors.pl/zrzuty/siatka_nieregularna_skumul.png
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5. Import współrzędnych z SHP uwzględnia także polilinie i wielokąty typu Z i M. 

v.8.8.1            7 maja 2022 r. 

 

Dodana opcja  widoczności mapy terenu w tle wykresu –indywidualna dla każdego typu wykresu. 

 

1W module „Spalanie” dodane składy elementarne płyt  pilśniowych i wiórowych (kalkulator  ilości spa-

lin z  nietypowych paliw). 

 

W  module „Maszyny Robocze” poprawiono wskaźniki emisji pyłu dla silników Diesla Euro V. 

 

W module  „Samochody” v. EMEP/EEA poprawiono wydruk wskaźników emisji ze ścierania opon, ha-

mulców i powierzchni drogi (emisja nie uległa zmianie). 

v.8.8.0          5 kwietnia 2022 r. 

1. Został dodany eksport wykresów w formacie SVG. Pliki SVG mają określoną skalę i mogą być 

edytowane np. pod Inkscape (darmowy), Adobe Illustrator oraz Corel Draw. 

2. W oknie danych emitora dodano  sprawdzanie, po podaniu numeru CAS, czy substancja jest 

LZO, poprzez wyszukiwanie na liście niektórych NMLZO KOBIZE (380 substancji).  

3. Raporty można zapisywać w formacie .docx ( do tej pory jako RTF). 

4. W module Imap/Edge można zmienić klawisz do zaznaczania nowej pozycji okręgu 50h- przycisk 

„Fn” . 

v. 8.7.5.  23 marca 2022 r 

 

1. Dodane opcje wydruku maksymalnych stężeń  przy budynkach  mieszkalnych (menu „Wydru-

ki/Zestawienie jw.+ maks. dla budynków”)  bez wyników stężeń 1 godzinowych  oraz listy odno-

śników do budynków bez kolumny nazw budynków.  Podprogram  „Długie” menu  

„Opcje /Modyfikacja wyników”. 

2. Poprawiony eksport  do Worda i drukowania grubości obramowań w tabelach. 

 

Moduł Spalanie     

Zestawienie wskaźników emisji, gdy występują wskaźniki w mg/m3,  jest też dostępne w wersji z wzo-

rami do wyliczenia strumienia gazu w warunkach umownych w przeliczeniu na ustaloną zawartość tle-

nu. 
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v.8.7.4   21 lutego 2022 r. 

1. Dodana opcja wyboru czy znak maksymalnej wartości w sieci (x) ma uwzględniać wszystkie 

punkty czy tylko punkty poza granicami zakładu. Dodana opcja ustalania koloru linii tego znaku. 

2. W oknie  obliczeń stężeń w sieci dodany panel do zmiany wyświetlania maksymalnych wartości. 

Opcje dotyczą wszystkich projektów. 

  
Opcje te określają też wartości wyświetlane  w głównym  oknie programu. 

Nie mają wpływu na zestawienia tabelaryczne. 

 

3. Poprawione wyszukiwanie maksymalnej wartości opadu gdy nie wykonywano obliczeń opadu 

na granicach zakładu. 

 

v.8.7.3  11 lutego 2021 r. 

Dodana nowa metoda interpolacji wyników w siatkach nieregularnych-  RBF tj. radialną funkcją bazo-

wą.  Interpolacja RBF  daje gładsze przebiegi izolinii. 

 

Widok izolinii dla różnych metod interpolacji 

 

v.8.7.2.  29  grudnia 2021 r. 

 

Moduł „Samochody” v. EMEP/EEA 

 

W przypadku gdy moduł jest uruchamiany dla emitora, dla którego jeszcze nie ma  utworzonej staty-

styki pojazdów, najpierw pokazywany jest kreator struktury ruchu pojazdów, w którym można wybrać  

dwa rodzaje dróg: 

1. Droga publiczna – wpisywany jest rok prognozy i udział procent poszczególnych grup pojazdów. 

Na tej podstawie program oblicza udziały poszczególnych rodzajów. 

2. Droga w zakładzie – wpisuje się bezpośrednio udziały kilku typowych rodzajów pojazdów.  

Obok przycisku:   dodany przycisk „+” umożliwiający dodanie pojedyn-

czego rodzaju pojazdu. 

  

 

Główny program 

1. Dodana nowa metoda estymacji siatki  zastępczej na podstawie punktów  rozłożonych nieregu-

larnie – „średniej ważonej odległością”. 

https://www.proekors.pl/zrzuty/porown_interpol.pdf
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2. Poprawione rozmieszczenie punktów kreatorze siatki nieregularne z wycinka koła. Crtl+mysz  

przemieszcza środek koła. 

3. Dodana opcja umieszczenia w legendzie linii granic zakładu. 

4. W module „Lakiery” dodany  eksport do Excela  sposobu wyliczenia emisji rocznej 

 . 

 

v.8.7.1         7 grudnia 2021 r. 

 

Została  wprowadzona nowa biblioteka do odczytu plików dxf i dwg , uwzględniająca formaty do Auto-

Cad-a v. 2021. 

 

W oknie opcji map z AutoCAD-a  została dodana możliwość  ograniczenia rozmiaru mapy do wyboru 

współrzędnych. Można wybrać rozmiar odpowiadający zaznaczonym warstwom. Umożliwia to opero-

wanie na fragmencie mapy lub  wyłączenie warstw z błędnymi współrzędnymi. 

 

v. 8.7.0  2  listopada  2021 r. 

Moduł „Samochody” v.  EMEP/EEA 

 
1. Wyliczenia emisji zostały dostosowane do programu Copert v.5.4.52, są zgodne z dokładnością 

do jednego procenta. 

2. Dodano 50 rodzajów pojazdów  w tym: 

• hybrydowe plugin (PHEV) 

• LPG Bifuel i CNG Bifuel spełniające normy Euro 6 temp i Euro 6 d 

• ciężarowe spełniające normy Euro 6 D/E 

3. Uwzględnione są poprawione w Copert 5.4.52 wskaźniki emisji amoniaku. 

4. Można przypisać do bieżącego projektu inny plik opcji (np. z przebiegami lub charakterystyką 
paliwa planowanymi w przyszłych latach) – przycisk obok ikony modułu. 

 

 

Główny program 

1. Podczas tworzenia projektu pozwolenia , program ocenia czy substancja nie wymaga pozwole-

nia, zarówno na podstawie sumy stężeń Smm (obliczenia zakresie skróconym) jak i maksymal-

nego stężenia Sxy w sieci, poza granicami zakładu, na poziomie terenu. 

2. Maksymalne stężenia  wyświetlane w panelu informacyjnym w głównym oknie uwzględniają 

tylko punkty siatki poza granicami zakładu. 
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3. Zestawienie emisji jednej substancji z wszystkich  emitorów zawiera emisję pyłu PM10 i PM25. 

4. W menu „Dane” dodano test kompletności danych emitorów.  

5. W menu „Narzędzia” dodano usuwanie emitorów z pustą listą substancji. 

6. Dodany kalkulator strumienia gazów  w warunkach umownych  (pole Vnsuch). 

v.8.6.1                 23 września 2021 r. 

1. Został opracowany moduł do obliczania emisji pyłu podczas przeładunku materiałów sypkich 

wg. metodyki EPA „Aggregate Handling And Storage Piles". Więcej. 

Dostęp do modułu ze strony „Emisja” w oknie danych emitora. 

2. Dodana opcja wyłączania z obszaru granic zakładu obrysów enklaw nie należących do zakładu. 

3. W module „Spalanie” poprawiono domyślną wartość opałową dla propanu i butanu.  

Poprawiono zapis składu  frakcyjnego dla przypadku więcej niż jednego kotła  podłączonego do 

emitora. 

v.8.6.0     25 sierpnia  2021 r. 

1. W związku z tym, że od sierpnia 2021 r. Google Maps wycofują się z obsługi przez Internet 

Explorera, wbudowanego w Windows, został opracowany nowy moduł do pobierania map z In-

ternetu, wykorzystujący przeglądarkę Edge Chrome.  Program, po sprawdzeniu obecności w sys-

temie Edge Chrome, ustawi ten moduł jako domyślny.  

2. Podczas automatycznego wstawiania wysokość obliczeń na elewacji dla wysokich budynków, 

program sprawdza maksymalną efektywną wysokość emitorów. Zestawienie efektywnych wy-

sokości jest dostępne pod prawym przyciskiem myszy na siatce dodatkowej. 

v. 8.5.6               13 lipca  2021 r. 

1. Poprawiona legenda  dla izolinii o różnych  kolorach. 

 

2. Dodana opcja umieszczania w zestawieniach parametrów emitorów i emisji tylko emitorów z 

grup, dla których jest włączona opcja obliczania stężeń. 

v.8.5.5  23 czerwca 2021 r. 

1. Przyspieszono otwieranie map WMS poprzez  wykorzystanie plików tymczasowych. 

Oprócz przycisków obsługiwanych myszą, mapy można przesuwać klawiszami (F5..F8) i powięk-

szać (Ctrl+, Ctrl-). 

2. Poprawione otwieranie plików .operat z Eksploratora Plików  dla opcji „bezpośrednio” (Menu 

Opcje/Otwieranie plików). Opcję należy ponownie  potwierdzić  co  zapisze ją do rejestru. 

 

http://www.proekors.pl/programy/ochrona_powietrza/Przeladunek.html
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/browsersupport
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15 czerwca 2021 r. 

Został nagrany nowy film – część I multimedialnej instrukcji obsługi. 

 

v.8.5.4  27 maja 2021 r. 

 

1. W menu „Narzędzia” dodana komenda „Wskaźniki  EMEP/EEA” powodująca, po wyborze kate-

gorii NFR, przejście do strony EMEP/EEA z tabelą wskaźników emisji. 

 

2. Poprawiono przenoszenia czasu emisji z modułu „Maszyny Robocze”. 

 

 

v.8.5.3             1 maja 2021 r. 

Dodana legenda do wykresu izolinii w różnych kolorach. 

Na zestawieniu LZO dodano numery CAS. 

v.8.5.2            15 kwietnia 2021 r. 

Można wygenerować w Excelu  wykres  czasu pracy emitorów  w okresach  obliczeniowych. 

v.8.5.1            9 kwietnia 2021 r. 

1. Można obliczać opad pyłu na granicach zakładu. 

2. Opcja widoczności warstw na rysunku CAD-a  jest zapisywana osobno dla  potrzeb odczytu 

współrzędnych z mapy i do wykresu izolinii. Dodano wyszukiwanie warstw po fragmencie nazwy 

(Ctr+F,F3). 

3. Poprawiono dopasowanie bitmap gdy mapa do współrzędnych jest z CAD-a. 

v.8.5.0         16 marca 2021 r. 

1. Na stronie siatki dodatkowej można wpisywać zamiast pojedynczych punktów na różnych wyso-

kościach – budynki mieszkalne z listą wysokości obliczeń tj. liczbami oddzielonymi średnikami 

np. 4;5;6 . Program automatycznie może wypełnić  tę listę  na podstawie wysokości elewacji 

oraz wysokości najniższego emitora -zgodnie z pkt.3.2 obowiązującej metodyki obliczeń. 

Program zaproponuje przekształcenie wcześniej wpisanych list punktów z powtarzającymi się 

współrzędnymi X, Y na  listę budynków mieszkalnych. 

2. W menu „Narzędzia” dodana komenda  „Pobierz” do pobierania  dodatkowych aplikacji. 

https://www.proekors.pl/Filmy
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3. Poprawione  zapisywanie dużych (kilkusetstronicowych) raportów do Worda. 

Moduł „Spalanie” 8 marca 2021 r. 

Uwzględniono korektę wskaźników benzo(a)pirenu  dla paliw ciekłych zgłoszoną przez KOBiZE  

9 lutego 2021 r. 

Moduł „Spalanie” 1 marca 2021 r. 

Dodano wskaźniki  g/GJ na podstawie  opracowania KOBiZE z lutego 2021 r. 

v.8.4.6            1 marca 2021 r. 

W oknie  wykresu zakładu dodano opcję wypełniania kolorowym wzorem  emitorów  powierzchnio-

wych. 

v.8.4.5           5 stycznia 2021 r. 

1. W przypadku obliczania stężeń NOx, dla których nie ma określonych norm D1, a nie można wy-

dzielić z emisji  sumy tlenków azotu emisji NO2
  ( np. spalanie ze wskaźników),  można dodać do 

tabeli wartości dopuszczalnych komentarz o przyjęto wartości 200 µg/m3 ,  tj. tak jak dla NO2. 

Opcja w menu Opcje/Lista  substancji . 

przykład: www.proekors.pl/zrzuty/Operat_komentarz_NOx.png 

2. Poprawiony zapis numerów stron podczas eksportu dokumentów do Worda i następnie do PDF. 

3. W module „Samochody” -wersja uproszczona  dodano zestawienie sumarycznej emisji uwzględ-

niające NO2. Zmieniono opcje udziału NO2. 

Dodana opcja obliczania emisji maksymalnej godzinowej z liczby pojazdów na godzinę. 

4. Import emitorów uwzględnia też maszyny robocze. 

5. W module „Maszyny Robocze” dodano liczbę maszyn jednego typu. 

v.8.4.4.        23 listopada 2020 r. 

Poprawione rysowanie symboli emitorów ( błąd w wersji  8.4.3). 

v.8.4.3.        23 listopada 2020 r. 

W module „Spalanie” dodano kalkulator współczynnika nadmiaru powietrza (λ) z zawartości tlenu w 

spalinach (np. z pomiarów). W pomocy dodano typowe λ dla różnych paliw. 

 

Poprawiono zachowanie wielkości znaków przy „Zapisz jako”. 
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v.8.4.2         28  października 2020 r.  

Moduł  „Spalanie” uwzględnia nowe rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych  (Dz.Ust. poz. 

1860/20). 

 

Poprawiony  kreator projektu pozwolenia dla przypadku gdy występują wyłącznie emitory objęte  stan-

dardami emisyjnymi. 

v.8.4.1        12 października 2020 r. 

W oknie edycji mieszanek lakierów  dodane  porównanie  ze standardami emisyjnymi stężeń podczas 

stosowania wybranej mieszanki. Dodano zestawienie zawartości składników lotnych w materiałach 

użytych do sporządzenia mieszanek.  

v.8.4.0       2 października 2020 r. 

Został opracowany  moduł do obliczania emisji z maszyn roboczych na podstawie norm europejskich. 

Uwzględnianie są maszyny  np. koparki, spychacze, piły, kosiarki, generatory awaryjne,  od Stage I do  

V,  silniki Diesla i zapłonem iskrowym. Moduł jest dostępny dla posiadaczy modułu  „Samochody” Ikona 

 znajduje się na stronie  „Emisja” okna danych emitora. 

 

Wprowadzono nową opcję zmienności emisji: ”Emisja stała we wsz. okresach we wpis.czasie” ; umożli-

wia ona wpisane jednej  wartości emisji dla dowolnej liczby okresów obliczeniowych  co upraszcza 

wprowadzanie danych gdy tylko  część emitorów ma zmienną emisję. 

 

W oknie udziałów emitorów w stężeniu/opadzie  dodano zestawienie dla grup emitorów. 

Udziały mogą być posortowane od najwyższego. 

 

Kreator emisji w okresach pozwala na przypisanie do okresów wariantów  parametrów emitorów: 

prędkości gazów i temperatury. 

v.8.3.2    31 sierpnia 2020 r. 

Poprawiono wykres poprzeczny drogi, skala na osi X oraz w zestawieniu pokazywała połowę odległości. 

Poprawiono wykres 3D oraz dodano przycisk wstawiający domyślny zakres osi Z. Jeśli zakres nie był 

zapisany to przyjmowany jest  domyślny. 

Dodano opcję włączenia poprawki do 99,8 percentyla, uwzględniającą zmienność emisji np.  mniejszą 

emisję średnią od maksymalnej lub krótszy czas emisji niż czas trwania okresu obliczeniowego. 

99,8 percentyl  jest wykorzystywany do obliczenia emisji granicznej. 

v.8.3.1      18 sierpnia 2020 r. 

Poprawione wyświetlanie pozycji kursora na linijkach w oknie obliczania szorstkości z mapy. 
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Moduł  Samochody wg. EMEP/EEA oblicza emisję benzo(a)pirenu. Opcję można włączyć  w menu „Op-

cje/Opcje eksportu, substancje”. 

v.8.3.0     3 sierpnia  2020 r. 

Został opracowany  nowy moduł „Samochody” , w którym emisja jest obliczana wg. metodyki 

EMEP/EEA  i jest zgodna z programem Copert © EMISIA SA  v.  5.3 z 2020 r. 

Opis nowych cech: www.proekors.pl/plany/samochody_EMEP_EEA.html 

Do poprzednio wykonanych projektów, z celu zachowania zgodności ze względu na inną podział  grup 

pojazdów , można nadal stosować moduł  „Samochody  v. Corinair”. 

 

Moduł „iMeteo” oblicza minimalne, średnie  i maksymalne temperatury w miesiącach, dane te są po-

trzebne do nowego  modułu „Samochody”. 

 

Dodany wydruk maksymalnych stężeń na poszczególnych granicach zakładów , dotyczy to np. obliczeń 

skumulowanego oddziaływania wielu zakładów. 

W przypadku siatki  nieregularnej dodany przycisk   powodujący rysowanie punktów siatki na wy-

kresie izolinii. 

 

v.8.2.3         13 czerwca 2020 r. 

Poprawiony błąd podczas przenoszenia wpisanej emisji dla opcji „Emisji stała w roku”, jednostka miary: 

Mg,  gdy liczba  okresów większa od 1. 

Dodany eksport  wszystkich wyników stężeń w sieci do plików X,Y,Z (.dat, .csv) do wybranego katalogu. 

v.8.2.2          29 maja 2020 r. 

W menu „Narzędzia” dodana komenda usuwania wybranej substancji z wszystkich emitorów (przydat-

ne przy usuwaniu pyłu PM2,5 wpisanego jako osobna substancja). Dodane testy czy wpisano pyłu 

PM2,5  jako osobną substancję, emisja PM2,5  powinna być liczona  z emisji pyłu ogółem i zawartości 

frakcji do 2,5 µm. 

Zmiana grafiki ikon paneli narzędziowych. 

v. 8.2.1          21 maja 2020 r. 

• Można obliczać  udział emitorów  w stężeniu maksymalnym 1h i częstości  przekroczeń (przed-

tem w stężeniu średniorocznym i w opadzie pyłu) . W oknie podprogramu „Długie” dodana iko-

na  otwierająca okno obliczeń udziału . 

• Dodane zestawienie emisji godzinowej z wszystkich emitorów i okresów oblicz. dla wybranych 

substancji.  

• Dodana opcja kreślenia owalami obrysu strefy 100 m od granic zakładu. 

http://www.proekors.pl/plany/samochody_EMEP_EEA.html
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v.8.2.0             8 maja 2020 r. 

• W oknie danych emitora dodano stronę „Uwagi/dane do pozwolenia”, na której  można wpisać 

dane  do zbudowania tabeli emisji do pozwolenia. W tabeli będzie podana maksymalna emisja 

godzinowa , a w przypadku obowiązywania standardów emisyjnych – wartości standardów. Do-

dany przycisk wyświetlający  porównanie stężeń ze standardami.  

Wzór zestawienia można edytować, można też w nim umieści tabelę parametrów emitorów i 

sumę emisji rocznej. Zestawienie jest w menu  „Zestawienia/Emisja do pozwolenia”. 

• Dodane opcje dla grup: 

 - „wymaga pozwolenia” – dotyczy zestawienia jw.  

-  „uwzględniać w sumie Smm do zakresu pozwolenia”  - dotyczy sprawdzania , które substancje 

mają  się znaleźć w pozwoleniu (pow.1/10 D1). 

• Dodana opcja zestawienia sumy LZO  w kg/h ( okno opcji zestawień). 

• W oknie opcji sumy emisji można wybrać tylko sumę emisji grup wymagających pozwolenia, 

ponadto można dodać do zestawienia sumę LZO dla instalacji objętych standardami emisyjnymi. 

• Moduł „Spalanie” przenosi do danych emitora standardy emisyjne ze spalania energetycznego  

(w przypadku różnych kotłów ważone względem mocy cieplnej) oraz strumień spalin w warun-

kach umownych w przeliczeniu na normatywną ilość tlenu. 

• W menu „Narzędzia” dodana komenda „Defragmentacja” do porządkowania i  zmniejszania 

rozmiaru pliku bazy danych. 

v.8.1.2   1 kwietnia 2020 r. 

Poprawiony import emitorów dla użytkowników nie posiadających modułu „Spalenie” (niepotrzebne 

testowanie struktury tabeli kotłów). 

24 lutego 2020 r. 

W zestawieniu  emisji  w module do obliczania emisji z odparowania materiałów malarskich lakierów  

dodano sumę LZO. 

8 lutego 2020 r. 

W module „Spalanie” dodano zestawienie wskaźników emisji w jednostkach miar wprowadzanych w 

KOBiZE tj. w g/Mg oraz g/GJ. 

v.8.1.1      15 stycznia 2020 r. 

1. Dla użytkowników  nie posiadających modułu „Samochody” został  opracowany prosty kalkula-

tor emisji drogowej, wykorzystujący obliczoną długość źródła liniowego. Kalkulator jest dostęp-

ny w oknie wprowadzania emisji, ikona . 
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2. W oknie emisji z lakierów dodano kalkulator do obliczania zużycia  kg ze zużycia w litrach i gę-

stości materiału. 

v.8.1.0      4 stycznia 2020 r. 

1. Ponieważ  Google  Maps  wyłącza serwis dla  Windows korzystających ze IE 10,  został opraco-

wany alternatywny moduł IMap korzystający z map: Bing, Here , Open Street Map, Open Topo 

Map i Yandex. Nowy moduł można włączyć w menu  „Opcje/Moduł Imap”.  

2. Zmiana geograficznego początku układu (na zakładce „Współrzędne geogr..”) zmienia lokalizację 

krzyżyka oznaczającego początek układu na mapie do odczytu współrzędnych (gdy jest pobiera-

na z Internetu) i odwrotnie.  

3. Na stronie dodatkowej siatki można automatycznie usunąć  wiersze ze współrzędnymi budyn-

ków leżącymi powyżej odległości 10h emitorów. 

 

 

v.8.0.3        26 listopada 2019 r. 

1. W module do obliczania emisji z odparowania materiałów malarskich może definiować listę   

stosowanych mieszanek lakierów i rozcieńczalników oraz przypisać do okresów obliczeniowych 

różną emisję maksymalną pochodzącą z tych  mieszanek. Ponadto , w przypadku przyjęcia  jed-

nego okresu,   program może wybrać najwyższą emisję z wszystkich mieszanek. 

Ponadto można wpisywać inne zużycie lakierów w okresach obliczeniowych. 

2. Poprawiono w module iMAP odczyt  map  z serwerów WMS stosujących redyrekcję URL (błąd 

302) 

v.8.0.2      24 października 2019 r. 

Na wykresie izolinii poprawione kreślenie wartości stężeń w dodatkowych punktach (błąd od wersji 

8.0.0). 

v.8.0.1     17  października  2019 r. 

1. Na wydruku  danych do obliczeń  stężeń w sieci, w przypadku obliczania emisji pyłu w module 

„Emisja z hałd” dodawana jest tabela zależności maksymalnej emisji od prędkości wiatru i stanu 

równowagi atmosfery. 

2. Dodano testy kompletności  danych dla opadu pyłu. 

3. Poprawki częstotliwości opisu izolinii. 

Moduł „Spalanie” 

Dodana opcja eksportu do głównego programu emisji NO2 obliczanej z udziału NO2 w NOx, w przy-

padku włączonej opcji eksportu tlenków azotu jako NO2. Dostęp do opcji w oknie eksportu oraz  w 
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menu „Opcje/Opcje eksportu” . 

Udział NO2 w NOx (np. pochodzący z pomiarów) można wpisać w oknie edycji wskaźników emisji 

albo dla nietypowych wskaźników - w panelu wskaźników dla kotła.  

 

v.8.0.0    21 września 2019 r. 

1. Program eksportuje do Google Earth wykresy izolinii i dane elementów wykresu (emitory, siat-

ka, granice. Eksportować można bieżący wykres lub  wykresy wybranej listy substancji.  Eksport 

dostępny w profesjonalnej wersji programu. 

 

2. Został wprowadzony nowy (opcjonalny) sposób wykreślania izolinii przy pomocy biblioteki 

opracowanej przez Gałouczkę . W przypadku wybrania tej metody są dostępne dodatkowe op-

cje rozmieszczenia napisów na izoliniach (strona Kolory, czcionki, linie, napisy - przycisk [..]). 

Ponadto na wykresie z wypełnionymi obszarami można opcjonalnie dodać linie konturów.  

Metoda ta  jest stosowana przy  eksporcie do Google Earth. 

Nadal dostępny jest poprzedni sposób – pochodzący z biblioteki opracowanej przez  Williamsa i 

Kelleya. 

 

3. W oknie wykresu zakładu dodana opcja umieszczania obrysu strefy leżącej w promieniu 100 m 

od granic zakładu (obszar oddziaływania wg.  zmienionej ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie). 
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Moduł „Spalanie” 

Dodana nowa opcja „Skład frakcyjny za odpylaczem”- ułatwia to wprowadzanie składu frakcyjnego 

gdy nie jest znana frakcyjna skuteczność odpylania. 

W porównaniu ze standardami emisyjnymi dodano  opcjonalną kolumnę z wymaganym stopniem 

redukcji. (10.09.2019) 

 

v.7.8.0      24 lipca 2019 r. 

Został opracowany moduł ”Emisja z malowania” do obliczania emisji z odparowania LZO. 

Można wpisać dowolną liczbę materiałów malarskich (lakierów, farb, szpachlówek, rozcieńczalników) i 

zawartość w nich składników lotnych oraz sprawność oczyszczania. Typowe materiały  mogą być zapi-

sane do biblioteki. Program tworzy raport z obliczenia  i przenosi sumaryczną emisję do okna danych 

emitora. Wejście do modułu na stronie „Emisja” – ikona . Widok okna 

 

v.7.7.2     16 lipca  2019 r.  

1. W oknie wykresu izolinii, na stronie „Mapa” dodano możliwość rozjaśnienia mapy. 

2. W oknie  danych źródła powierzchniowego, można  wybrać  z mapy współrzędne rogu prostoką-

ta dla opcji  „prostokąt pod kątem” 

3. Zmieniono sposób podkładania mapy pod wykres izolinii dla siatki  pod kątem, obecnie mapa 

jest podkładana pod pionowy prostokąt, w który jest wpisana siatka. 

4. W oknie skali mapy dodano przycisk   do zmiany początku układu współrzędnych. 

v.7.7.1       23 czerwca 2019 r. 

1. Włączono  zablokowaną przez Google usługę wyszukiwania na mapie na podstawie adresu. 

2. W oknie wykresu izolinii dodano możliwość wyboru formatu papieru przed wydrukiem. 

3. W module „Spalanie” w menu „Informacje” dodana suma  energii cieplnej dostarczanej rocznie 

w paliwie do wszystkich kotłów. 

v.7.7.0       1 czerwca 2019 r. 

Można odczytywać współrzędne emitorów punktowych, liniowych i powierzchniowych z plików SHP. 

Ponadto w oknie parametrów wszystkich emitorów można odczytać współrzędne grupy emitorów oraz 

dodatkowe dane definiowane przez użytkownika. Widok okna.      

v.7.6.7      18  maja 2019 r. 

Poprawione „ukrywanie” wyników  w pasie  wzdłuż drogi. 

http://www.proekors.pl/zrzuty/lakiernia_z_okna_emitora.png
http://www.proekors.pl/zrzuty/emitory_z_SHP.png
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W module IMap zablokowano wprowadzony przez Google efekt pochylania  mapy przy dużych powięk-

szeniach. 

v.7.6.6      6 kwietnia 2019 r. 

W oknie opcji izolinii można tworzyć palety kolorów wypełnień i zapisywać/odczytywać je z plików. 

Tak samo można zapisać kolory  poszczególnych izolinii (strona „Różne kolory...” ). 

Ponadto dodano komendę przywrócenia ustawień domyślnych. 

Menu jest dostępne po kliknięciu prawego przycisku myszy. 

 

Dodano zabezpieczenia przy kopiowaniu bloków komórek do/z schowka (schowek może być zabloko-

wany). 

 

W oknie edycji listy substancji, w menu obok przycisku „Dodaj” dodano komendę „Wstaw odory” po-

wodująco dodanie do listy substancji rekordu „odory” z normami z projektu ustawy (wersja z 2009 r). 

Komenda jest widoczna, gdy na liście nie ma jeszcze substancji z opcją „odory”.  

 

1 kwietnia 2019 r.  

Na publicznym ftp (www.proekors.pl/pub/operat) została umieszczona aplikacja (obrot_mapy.exe) do 

obrotu obrazu o zadany kąt. Aplikacja ma zastosowanie do plików map, w których północ nie jest u 

góry, np. nierówno zeskanowanych. 

v.7.6.5     14 marca 2019 r. 

Kalkulator emisji ze stężenia uwzględnia jednostkę miar, w której wprowadzono strumień gazów w. 

war. um. (m3/s lub m3/h). 

v.7.6.4    29 stycznia 2019 r. 

Usunięto problem z zawieszaniem się map Google przy zapisie obrazu ze zwiększonym rozmiarem 

(np.2x). 

Moduł „Spalanie” 7 stycznia 2019 r. 

1. W menu „Informacje” dodany wykaz wszystkich emitorów i źródeł emisji wprowadzonych w 

module 

2. Po prawym przyciskiem myszy na tabeli rocznego zużycia paliwa dodana informacja o rocznej 

energii cieplnej w paliwie. 
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v.7.6.8        28 maja 2019 r. 

1. Opcje eksportu izolinii do DXF dotyczą także SHP, w szczególności można zapisać współrzędne  z 

oryginalnym początkiem mapy dwg,dxf . 

2. Dodano opcję nieuwzględniania w obliczeniach stężeń odległych emitorów liniowych i po-

wierzchniowych. Przyspiesza to obliczenia dla dużych siatek ok. 1,5 krotnie 

Porównanie eliminacji emitorów 

3. Przy eksporcie wykresów do PDF dodano formaty A0 i A1. 

 

Opis zmian wprowadzonych do 2018 r. znajduje się tutaj: 

www.proekors.pl/update/Operat_FB_zmiany_do_2018.pdf 

 

 

http://www.proekors.pl/Przyklady/porownanie_eliminacji_emitorow.pdf
http://www.proekors.pl/update/Operat_FB_zmiany_do_2018.pdf

