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Teoretično je opisan pojav zračnega onesnaževanja s prašnimi delci ali aeorosoli in kemična
sestava ter vzroki za nastanek le-teh. Opisane so posledice in vplivi na človekovo zdravje,
tehnični sistemi ter ukrepi, ki regulirajo ta pojav. V eksperimentalnem delu so bile izvedene
meritve številčnih koncentracij prašnih delcev za civilno iniciativo v Sneberjah. Te so bile
kasneje s pomočjo matematičnih izrazov ter strokovnih priporočil pretvorjene v masne
koncentracije. Uporabljena je bila merilna naprava, katera izvaja meritve aerodinamičnega
premera in števila prašnih delcev s t. i. optično metodo, ki uporablja fotometer temelječ na
sipanju in detekciji odbite svetlobe od delcev. Ob uporabi klasičnih matematičnih operacij,
kot so sistemi linearnih enačb, interpolacija, aproksimacija ter uporabi računalniškega
programskega jezika »python« je izračunan časovni potek povprečne dnevne masne
koncentracije različnih velikosti prašnih delcev (PM2.5 ter PM10) ter število dni preseženih
mejnih vrednosti postavljenih s strani Svetovne Zdravstvene organizacije. Izračunana je tudi
učinkovitost odstranjevanja povprečnih dnevnih masnih koncentracij s prezračevalnim
sistemom v katerem bi se naj nahajal filtrirni sistem. Časovni potek izračunanih povprečnih
dnevnih vrednosti masnih koncentracij je bil grafično primerjan tudi z izmerjenimi dnevnimi
masnimi koncentracijami prašnih delcev, izvedenih s strani Agencije Republike Slovenije
za okolje. Izračunane masne koncentracije so bile matematično ter grafično analizirane v
odnosu z učinkovitostjo filtriranja prezračevalnih ter klimatizacijskih naprav. Analizirane so
bile tudi v odnosu z vremenskimi spremenljivkami, kot so temperatura, vlaga, hitrost vetra
in smer vetra. S pomočjo vremenskih spremenljivk in geografske lokacije je bila izvedena
tudi analiza morebitnih povzročiteljev izpustov prašnih delcev.
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The occurrence of air pollution with dust particles or aerosols, the chemical composition,
and the causes for the formation of dust particles was theoreticaly described. Consequences
and impacts on human health, the applicable technical systems and measures that regulate
this phenomenon were also described. The experimental work was performed with
measurements of minute average numerical concentration of dust particles. These were later
conversed into daily average mass concentrations with the help of mathematical operations
and expert recommendations. Measurements of aerodynamics diameter and the number of
dust particles was performed with optical method using a scattering photometer. Classical
mathematical operations such as system of linear equations, interpolation, approximation
and programming language »python« were utilised to calculate the movement of daily
average mass concentration of dust particles (PM2.5 and PM10) through time and the the
number of days that mass concentrations were exceeding the limit values set by World
Health Organization. The movement of calculated daily average mass concentrations
through time were graphically compared to measured daily average mass concentrations
from Slovenian Environment Agency. Calculated daily average mass concentrations were
mathematically and graphically analyzed in relation to filtration effectiveness of ventilation
and air-condtioning systems. They were also analyzed in relation to weather variables such
as temperature, humidity, wind speed and wind direction. With the help of weather variables
and geographical location an analysis of potential dust release agents was carried out.

xi

xii

Kazalo
Kazalo slik ...................................................................................................................... xv
Kazalo preglednic ........................................................................................................ xvii
Seznam uporabljenih simbolov ................................................................................... xix
Seznam uporabljenih okrajšav .................................................................................... xxi

1 Uvod ............................................................................................ 1
1.1

Ozadje problema ................................................................................................. 1

1.2

Cilji........................................................................................................................ 1

2 Teoretične osnove in pregled literature.................................... 3
2.1

Uvod ...................................................................................................................... 3

2.2

Prašni delci ........................................................................................................... 4
Kemična sestava prašnih delcev, viri onesnaževanja in njihov delež............... 7
Korelacija prašnih delcev in vremenskih spremenljivk .................................... 8
Vpliv prašnih delcev na človekovo zdravje .................................................... 11
Tehnični sistemi in ukrepi za izboljšanje kakovosti zunanjega ter notranjega
bivalnega okolja ......................................................................................................... 13

3 Metodologija raziskave ............................................................ 25
3.1

Preračuni ............................................................................................................ 28
Pretvorba izmerjenih številčnih koncentracij v masne koncentracije PM2.5 ter
PM10 28
Učinkovitost filtriranja masnih koncentracij PM2.5 ter PM10 ...................... 30
Korelacije izračunanih masnih koncentracij prašnih delcev v povezavi z
vremenskimi spremenljivkami ................................................................................... 31

3.2

Eksperimentalni del........................................................................................... 34
Analiza podatkov ............................................................................................ 34
Časovni potek izračunanih povprečnih dnevnih masnih koncentracij PM2.5
ter PM10......................................................................................................................34
Primerjava izračunanih ter izmerjenih povprečnih dnevnih masnih
koncentracij PM2,5 ter PM10 .................................................................................... 35
Preseganje mejnih vrednosti (PM2.5 ter PM10) Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO) ................................................................................................... 37
Učinkovitost filtriranja PM2.5 ter PM10 ........................................................ 38
xiii

Prikaz korelacije izračunanih povprečnih dnevnih masnih koncentracij z
vremenskimi spremenljivkami ................................................................................... 43
Merilna negotovost ......................................................................................... 47

4 Rezultati in diskusija ............................................................... 49
5 Zaključki ................................................................................... 53
Literatura ...................................................................................... 55
6 Priloge ....................................................................................... 59

xiv

6.1

Priloga A ............................................................................................................. 59

6.2

Priloga B ............................................................................................................. 65

6.3

Priloga C ............................................................................................................. 67

Kazalo slik
Slika 2.1: Prašni delci nepopolnega izgorevanja premoga, posneti z elektronskim mikroskopom [1].
.................................................................................................................................................... 5
Slika 2.2: Delci železovega oksida, ki izvirajo pri procesu varjenja, posneti z elektronskim
mikroskopom 2300 kratne povečave [1]. ................................................................................... 5
Slika 2.3: Distribucija različnih velikosti aerodinamičnih premerov delcev prikazana s številom,
površino in volumnom [2]. ......................................................................................................... 6
Slika 2.4: Prostorska razporeditev naravnih (levo) in antropogenih (desno) izvorov emisij prašnih
delcev in njihove intenzitete [5]. ................................................................................................ 8
Slika 2.5: (a) Značilen sistem prezračevanja, (b) Skupni tlak pri distribuciji zraka v bivalne prostore
[15]. .......................................................................................................................................... 14
Slika 2.6: Čiščenje onesnaženega zraka s površinskim (levo) ter globinskim (desno) filtrom [17]. 15
Slika 2.7: Prikaz večstopenjskega filtriranja prašnih delcev v sistemu prezračevanja [18]. ............ 17
Slika 3.1: Grimm, model 11-C z optično metodo štetja delcev [32]. ............................................... 26
Slika 3.2: Prikaz intenzivnost ter kot odboja svetlobe glede na aerodinamični premer velikosti
prašnega delca [33]. .................................................................................................................. 27
Slika 3.3: Shematski prikaz delovanja optičnega štetja delcev [33]. ............................................... 28
Slika 3.4: Časovni potek izračunane povprečne dnevne koncentracije delcev PM2.5..................... 34
Slika 3.5: Časovni potek izračunane povprečne dnevne masne koncentracije delcev PM10. ......... 35
Slika 3.6: Primerjava časovnega poteka izračunanih masnih ter izmerjenih masnih vrednosti
PM2.5. ...................................................................................................................................... 36
Slika 3.7: Primerjava časovnega poteka izračunanih masnih ter izmerjenih masnih vrednosti
PM2.5. ...................................................................................................................................... 36
Slika 3.8: Grafični prikaz časovnega poteka preseganja mejnih vrednosti lastnih izračunanih
masnih koncentracij PM2.5. ..................................................................................................... 37
Slika 3.9: Grafični prikaz časovnega poteka preseganja mejnih vrednosti lastnih izračunanih
masnih koncentracij PM10. ...................................................................................................... 38
Slika 3.10: Grafični prikaz učinkovitosti filtriranja različnih velikosti prašnih delcev s strani
testnega filtra F7 iz standarda ISO 16890-1 [19]...................................................................... 39
Slika 3.11: Primerjava časovnega poteka povprečne dnevne masne koncentracije delcev PM2.5
pred in po filtru F7. ................................................................................................................... 40
Slika 3.12: Primerjava časovnega poteka povprečne dnevne masne koncentracije delcev PM10 pred
in za filtrom F7. ........................................................................................................................ 40
Slika 3.13: Grafični prikaz učinkovitosti filtriranja različnih velikosti prašnih delcev s strani
testnega filtra F9 iz standarda ISO 16890-1 [19]...................................................................... 41
Slika 3.14: Primerjava časovnega poteka povprečne dnevne masne koncentracije delcev PM2.5
pred in za filtrom F9. ................................................................................................................ 42
Slika 3.15: Primerjava časovnega poteka povprečne dnevne masne koncentracije delcev PM10 pred
in za filtrom F9. ........................................................................................................................ 42
Slika 3.16: Korelacija izmerjene povprečne dnevne masne koncentracije PM2.5 in povprečne
dnevne temperature. ................................................................................................................. 44
Slika 3.17: Korelacija izmerjene povprečne dnevne masne koncentracije PM2.5 in povprečne
dnevne vrednosti vlage. ............................................................................................................ 44

xv

Slika 3.18: Korelacija izmerjene povprečne dnevne masne koncentracije PM2.5 in povprečne
dnevne hitrosti vetra. ................................................................................................................ 45
Slika 3.19: Korelacija izmerjene povprečne dnevne masne koncentracije PM2.5 in povprečne
dnevne smeri vetra. ................................................................................................................... 46
Slika 4.1: Krajša vizualna analiza morebitnih povzročiteljev onesnaževanja s prašnimi delci v
lokalnem okolju. Z oranžno barvo je označena lokacija izvajanja meritev, z belo barvo so
obarvane industrijske površine, z rdečo bivalne površine ljudi (individualne hiše…), z zeleno
kmetijske površine ter z modro transportne površine. V desnem spodnjem kotu je prikazana
vetrovnica s pripadajočimi se smermi in hitrostmi vetra izmerjenih s strani ARSO v LjubljaniBežigrad.................................................................................................................................... 50
Slika 4.2: Krajša vizualna analiza morebitnih povzročiteljev onesnaževanja s prašnimi delci z malo
bolj oddaljenega pogleda lokalnega okolja. Z oranžno barvo je označena lokacija izvajanja
meritev, z belo barvo so obarvane industrijske površine, z rdečo bivalne površine ljudi
(individualne hiše, vasi in mesta), z zeleno kmetijske površine ter z modro transportne
površine. V desnem spodnjem kotu je prikazana vetrovnica s pripadajočimi se smermi in
hitrostmi vetra izmerjenih s strani ARSO v Ljubljani-Bežigrad. ............................................. 50

xvi

Kazalo preglednic
Preglednica 2.1: Prikazane razvrstitve filtrov glede na učinkovitost filtriranja določenih velikosti
prašnih delcev po standardu EN 16890 [21]. ........................................................................... 18
Preglednica 2.2: Primerjava dveh filtrov, ki bi po standardu EN 779 lahko oba pripadala razredu
F7, z razlikami, ki jih prinese standard ISO 16890 [21]. .......................................................... 19
Preglednica 2.3: Letna poraba energije za učinkovitostni razred filtrov PM1 [22]. ........................ 20
Preglednica 2.4: Mejne vrednosti masnih koncentracij prašnih delcev PM2.5 ter PM10 v/na
Sloveniji [24], EU [25], ZDA [26], Kitajskem [27], Indiji [28] ter po priporočilih Svetovne
Zdravstvene Organizacije (WHO) [29]. ................................................................................... 23
Preglednica 3.1: Pregled vrednosti korelacijskega koeficienta pripadajočih dveh neodvisnih
spremenljivk z masno koncentracijo PM2.5............................................................................. 46
Preglednica 3.2: Podatki o uporabljeni merilni opremi pri izvajanju meritev. ................................ 48
Preglednica 6.1: Izračunane povprečne dnevne številčne koncentracije velikosti 0,3 do 2,5 µm.... 60
Preglednica 6.2: Izračunane povprečne dnevne številčne koncentracije velikosti 0,3 do 2,5 µm.... 61
Preglednica 6.3: Izračunana povprečna dnevna masna koncentracija PM2.5 in PM10 v µm/m3. ... 62
Preglednica 6.4: Seznam učinkovitosti filtrov F7 ter F9 ter pripadajočih se velikosti prašnih delcev
iz standarda ISO 16890-1. ........................................................................................................ 63
Preglednica 6.5: Izračunana masna koncentracija prašnih delcev po filtriranju s filtrom F7 ter F9 (iz
standarda ISO 16890-1) v µm/m3. ............................................................................................ 63
Preglednica 6.6: S strani ARSO izmerjen povprečne dnevne masne koncentracije prašnih delcev ter
vremenske spremenljivke izmerjene v obdobju od 7. 7 do 11. 8. 2017.................................... 65

xvii

xviii

Seznam uporabljenih simbolov
Oznaka

Enota

Pomen

Pmk
Ppdk
Mpdk
PM2.5
PM10
m
ρ
rk
z
Qv
δ
xi
𝑥𝑥̅
N
so
feksp
z
z0
s
f(x)
a0
a1
xv
S
xvi
ymi
n
rx,y
yi
𝑦𝑦�
Rx,y,z
Rpril
a
uB
u95%
ss
LP

/
/
µ/m3
µ/m3
µ/m3
µg
µg/µm3
µm
µm
l/min
/
/
/
/
/
/
µm
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
W/m2
kWh/leto

številčna minutna koncentracija
povprečna dnevna številčna koncentracija
povprečna dnevna masna koncentracija
prašni delci velikosti od 0,3 do 2,5 µm
prašni delci velikosti od 0,3 do 10 µm
masa enega delca
gostota krogle
radij krogle
aerodinamični premer prašnih delcev
pretok zraka
standardni odklon
vrednosti posameznih spremenljivk (x)
povprečje vrednosti spremenljivk (x)
število vseh uporabljenih spremenljivk
standardni odklon vzroca izmerjenih enot
eksponentna funkcija
velikosti aerodinamičnega premera prašnih delcev
pomik v x smeri
hitrost približevanja izkoristka filtra največji vrednosti
linearna funkcija
naklon ravne linije
vrednost v kateri ravna linija preseka y-os
vrednosti vremenskih spremenljivk
metoda manjših kvadratov
vrednosti vremenskih spremenljivk
vrednosti povprečnih dnevnih masnih koncentracij
število uporabljenih vrednosti
korelacijski koeficient dveh spremenljivk
vrednosti posameznih spremenljivk (y)
povprečje vrednosti spremenljivk (y)
korelacijski koeficient treh spremenljivk
prilagojen korelacijski koeficient
merilni pogrešek
merilna negotovost tipa B
razširjena merilna negotovost tipa B
sončno sevanje
letna poraba energije

Indeksi
mk
pdk

minutna
koncentracija
povprečna
xix

v
k
eksp
pril
B

xx

dnevna
koncentracija
volumski
krogle
eksponentna
prilagojen
tipa B

Seznam uporabljenih okrajšav
Okrajšava

Pomen

ARSO
WHO
PM
ISO

Agencija Republike Slovenije za okolje
Svetovna zdravstvena organizacija
Masna koncentracija prašnih delcev (angl. Particulate matter)
Mednarodna organizacija za standardizacijo (angl. International
Organization for Standardization)
Evropski standard (angl. European Standard)
Evropska Unija (angl. European Union)
Slovenija
Združene države Amerike
Kakovost notranjega zraka (angl. Indoor Air Quality)
Kakovost zunanjega zraka (angl. Outdoor Air Quality)
Kakovost izhodnega zraka (angl. Extract Air Quality)

EN
EU
SLO
ZDA
IDA
ODA
ETA

xxi

xxii

1 Uvod
1.1 Ozadje problema
Obravnavana tematika diplomskega dela je izračun ter analiza časovnega poteka povprečne
dnevne masne koncentracije prašnih delcev ob relevantnih meteoroloških spremenljivkah v
primestnem okolju, kjer je bilo pričakovati povišane koncentracije, ki so potencialno
škodljive za zdravje in so človeškega izvora. Izračunana je tudi učinkovitost filtriranja, s
pomočjo katere se je teoretično preverilo zagotavljanje kakovosti notranjega zraka. S
pomočjo vremenskih spremenljivk sta se izvedli tudi analiza potencialnih povzročiteljev
onesneževanja v primestnem okolju ter analiza korelacije z večjimi ter manjšimi velikostmi
prašnih delcev. Za izračun so uporabljene klasične matematične operacije, kot so sistemi
linearnih enačb, interpolacija, aproksimacija. Te matematične operacije so zadostovale
potrebam ciljev, ki jih bom opisal v nadaljevanju.

1.2 Cilji
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega ter eksperimentalnega dela, saj poleg opisane
teorije temelji tudi na izračunu, obdelavi ter analizi podatkov pridobljenih v praksi.
Diplomsko delo je strukturirano tako, da so najprej opisane teoretične osnove obravnavane
tematike, v nadaljevanju pa predstavljena metoda merjenja ter matematične operacije, kjer
je opisan tudi sam potek izračuna. Sledijo pridobljeni rezultati preračunov ter sama diskusija
le-teh, ki na koncu pripelje do predstavitve zaključka diplomskega dela.
Tema diplomskega dela je široka. Teoretični del obsega opis vseh vrst zračnega
onesnaževanja ter se osredotoči na prašne delce, katerih obnašanje, kemično sestavo in
pripadajoče se vire ter njihov doprinos k onesnaževanju v realnosti tudi bolj podrobno
razdela. Opisane so tudi najbolj pomembne in največkrat uporabljene metode izvajanja
meritev ter tehnični sistemi in ukrepi za izboljšanje kakovosti zunanjega ter notranjega
bivalnega okolja. Teoretični del se zaključi z opisom prepoznanih vplivov na človekovo
zdravje in s tem povezujočih že obstoječih standardov ter zakonodaje v Sloveniji in Evropski
Uniji.
Izračun ter analiza gibanja masne koncentracije prašnih delcev obsega upoštevanje standarda
in pripadajočih se priporočil izvajanja meritev številčne koncentracije s pomočjo optične
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metode, ki temelji na sipanju svetlobe s fotometrom. Izvedel se je izračun učinkovitosti
filtriranja s pomočjo relevantnih standardov, s čimer se je preverilo teoretično zagotavljanje
kakovosti notranjega zraka. Izvedena je bila analiza časovnega poteka interakcije prašnih
delcev z vremenskimi spremenljivkami, ki pa se poleg samih virov onesnaževanja
spreminjajo. Izpeljana je bila tudi analiza potencialnih povzročiteljev onesnaževanja.
Izračun in analiza sta pomembna za zagotavljanje zdravih parametrov notranjega okolja s
tehničnimi sistemi oziroma sta pomembna pri preprečevanju človekovega zadrževanja v
nezdravem zunanjem okolju. Cilj diplomskega dela je predstaviti časovni potek masne
koncentracije prašnih delcev, preveriti preseganje mejnih vrednosti ter z učinkovitostjo
filtriranja prašnih delcev ugotoviti, ali bi le-ti zadovoljevali zahtevam po kakovosti zraka v
notranjem okolju. Izračunala se je tudi korelacija z relevantnimi vremenskimi
spremenljivkami.
V metodologiji raziskave je predstavljen potek izračuna uporabljenih matematičnih operacij
s pomočjo upoštevanja standarda naprave in njej pripadajoče optične metode. Najprej so
definirani vhodni podatki za izračun, ki obsegajo vrednosti minutnih koncentracij prašnih
delcev različnih velikosti merjenih skozi obdobje šestintridesetih dni, urnih vrednosti
meteoroloških spremenljivk, kot so temperatura zunanjega zraka, vlažnost zunanjega zraka,
hitrost ter smer vetra. Nato so v ločenih poglavjih opisane matematične operacije izračuna
časovnega poteka povprečne dnevne masne koncentracije delcev. S temi matematičnimi
operacijami določamo čas in vrednosti najvišje ter najnižje povprečne dnevne masne
koncentracije. Sledi izračun deleža števila dni, ko je bila povprečna dnevna vrednost masnih
koncentracij prašnih delcev nad prej omenjeno formalno definirano priporočeno vrednostjo.
Sledi izračun učinkovitosti filtriranja dveh testnih filtrov, s katerima bi lahko teoretično
zagotavljali kakovost notranjega zraka, kar se je tudi preverilo. Prikazana je tudi
porazdelitev koncentracije prašnih delcev ob določenih vrednostih meteoroloških
spremenljivk, ki z dodatno uporabo aproksimacije prikažejo tudi njihov medsebojni odnos.
Izračunani korelacijski koeficient pripomore tudi pri vzpostavljanju korelacije z dvema
vremenskima spremenljivkama.
Za končno analizo morebitnih onesnaževalcev lokalnega izvora se je uporabil seznam
hitrosti ter smeri vetra in njihova pripadajoča se višina koncentracije prašnih delcev ter sama
zemljepisna postavitev potencialnih virov onesnaževanja v danem lokalnem okolju.
Rezultati in diskusija so zaradi boljše preglednosti predstavljeni v istem poglavju, kar
pomeni, da so najprej predstavljeni dobljeni rezultati preračuna, sprotno pa so s
pripadajočimi se slikami ter grafi tudi obrazloženi in komentirani.
V zaključku so opisani glavni rezultati in ugotovitve, ki so povzete v nekaj oštevilčenih
točkah. Tisto, kar je bilo narejeno in ugotovljeno je tudi temeljito opisano in povzeto.
Priloge vsebujejo informacije, ki so pomembne za prikaz celovitosti in sledljivosti
diplomskega dela. V prilogah sta prikazana primera dela seznama z vrednostmi vhodnih
podatkov izmerjenih minutnih številčnih koncentracij. Prikazane so tudi preglednice
rezultatov preračuna časovnega poteka povprečnih dnevnih masnih koncentracij prašnih
delcev, ki so reprezentativne za merjeno obdobje šestintridesetih dni specifičnega
geografskega območja. Dodan je tudi program preračuna.
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2 Teoretične osnove in pregled literature
2.1 Uvod
Znanost je dokazala, da ima današnji človekov način življenja zelo velike posledice za
naravo, v kateri živi in od katere je odvisna njegova dobrobit. Vplive se je vedno analiziralo
na zelo partikularen način in šele v zadnjih nekaj desetletjih se je s pomočjo integriranja
družboslovnih pogledov začelo povezovanje vplivov v bolj celostno zaokroženo sliko.
Zemljo v grobem delimo na štiri glavna področja, ki so sicer povezana in odvisna druga od
druge: hidrosfera, geosfera, biosfera in atmosfera. Današnja atmosfera je razdeljena na več
plasti in je sestavljena iz plinov, ki z višino ter spreminjanjem temperature spreminjajo svojo
kemično kompozicijo ter gostoto. Zaradi obsega diplomske naloge bo omenjena samo plast
troposfere ali t. i. spodnja atmosfera, ki je visoka od 6 km nad poli pa vse do 20 km nad
ekvatorjemin v kateri se odvija večina vremenskih pojavov. Onesnaževanje je pojav tako
naravnega kot človeškega izvora. Pod naravni izvor onesnaževanja se štejejo pojavi, kot so
megla, talni ozon, emisije hlapnih organskih spojin iz rastlin, vulkanska erupcija, dvigovanje
puščavskega peska, požari gozdov, formiranje in prenašanje delcev morske soli.
Onesnaževanja človeškega izvora ali t. i. antropogeno onesnaževanje je povezano s
človeškim delovanjem in spreminjanjem geologije ter samega ekosistema, ki ga obkroža.
Začetki tega segajo vse od prvih civlizacijskih tvorb antičnega ter predantičnega časa. V
obdobju od druge svetovne vojne naprej se je odkrivanje in raba novih elementov trdne
oblike v zemeljski skorji pospešila in s tem tudi samo onesnaževanje.
Zračno onesnaževanje, ki je poudarek diplomske naloge, je lahko v obliki plina in pa
suspenzije delcev v tekoči ali trdni obliki. Zračno onesnaževanje je prisotno tako v notranjem
kot zunanjem okolju, kjer na koncentracije zračnih onesnaževal vpliva poleg karakteristik
samega onesnaževala tudi širok spekter faktorjev, ki so odvisni tako od vrste, geografske
lokacije vira onesnaževala in pripadajočih karakteristik (podeželje, vas, mesto, hrib, dolina,
kotlina, ob morju,..) ter od atmosferskih ali vremenskih zakonov, ki definirajo časovnico
(sekunde, ure, leta) in pa prostorsko omejitev dosega ali širjenja (od nekaj metrov do tisoče
kilometrov). Na splošno je v navadi razdeliti te procese na različne obsege, kot so lokalna
raven (micro), regionalna (meso) ter globalna. Mnogo problemov onesnaževanja je moč
povezati z regionalno ravnjo (od 2 do 2000 km), kjer lastnosti, kot so morsko-kopenski veter
in notranje površinske plasti, kot so gorski pretok vetra v dolino ali pa učinek urbanega
toplotnega otoka, vplivajo na porazdelitev in širjenje koncentracij. Zaradi obsega diplomske
naloge se bom posvetil izključno onesnaževanju s prašnimi delci ali aerosoli. V naslednjih
podpoglavjih bo tako opisana definicija, kemijska sestava, izvor, korelacija z vremenskimi
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spremenljivkami, sam vpliv prašnih delcev na človekovo zdravje ter tehnični sistemi in
ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka.

2.2 Prašni delci
Aerosol ali prašni delci vsebujejo različne kemijske komponente, so različnih oblik ter
velikosti, ki segajo vse od nekaj nanometrskih do več sto mikrometrskih. Prašni delec ni
nujno sestavljen iz enega onesnaževala. Njegova masa vključuje mešanico (plinastih)
onesnaževal, ki so porazdeljene v različne velikosti. Tako so lahko direktni produkt
onesnaževanja iz antropogenega (mobilnih ter stacionarnih virov) in naravnega vira
(primarno onesnaževalo), ali pa se formirajo v atmosferi (sekundarno onesnaževalo) s
pomočjo fizikalnih procesov in kemičnih reakcij, kot je kondenzacija, izparevanje in
koagulacija. Delci so sčasoma odstranjeni iz atmosfere s pomočjo vremenskih pogojev, ki z
vlago in drugimi parametri odlagajo delce v časovnem spektru od nekaj minut do več tednov
ter razdalje od nekaj metrov do nekaj tisoč kilometrov. Aerosole lahko razdelimo s pomočjo
različnih definicij kot kaže primer iz literature [1] :
- Aerosol: Suspendiran trdni ali tekoči delec v plinu ali zraku.
- Bioaerosol: Aerosol biološkega izvora. Sem spadajo virusi, bakterije, glive, semena in
cvetni prah
- Oblak: Viden aerosol z definirami omejitvami.
- Prah: Trdni delec, ki je produkt mehanskega lomljenja in drobljenja primarnih materialov.
- Dim: Trdni delec, ki je nastal s kondenzacijo pare in plinskih zgorevalnih procesov. Ti
majhni delci so ponavadi sestavljeni iz verige primarnih delcev.
- Meglica: Atmosferski aerosol, ki vpliva na vidljivost.
- Smog: Fotokemični smog, ki opisuje aerosole formirane v atmosferi s pomočjo sevanja
sončne svetlobe na ogljikovodike in dušikove okside.
Kot eden od najbolj pomembnih fizičnih parametrov delcev je velikost ter sama kemična
sestava, s katerima lahko ugotovimo približne optične in absorpcijske lastnosti, dinamiko
gibanja (odlaganja), ki vplivajo na vidljivost in podnebne spremembe ter zmožnosti vstopa
v človeški dihalni sistem in njegove posledice. Velikost delcev je odvisna od same oblike in
se pri razporeditvi le-teh zelo razlikuje od samega načina merjenja, ki je lahko številčna ali
pa masna razporeditev. Razlog za tem je ta, da imajo delci manjše velikosti sicer večjo
številčno vrednost, a zaradi samega aerodinamičnega premera zelo majhno masno vrednost.
Zato je pri manjših velikosti delcev poudarek na številčnih, medtem ko je pri večjih delcih
poudarek na masnih vrednostih, kot bomo videli prikazane v nadaljevanju na slikah 2.1 in
2.2. Ti so definirani kot fini ali akumulacijski delci. V osnovi delimo delce na fine ter grobe
delce, ki imajo lahko drugačen tip vira in so bili izpostavljeni drugačnim atmosferskim
pogojem. Različne velikosti delcev, ki spadajo pod zgoraj osnovno delitev lahko s pomočjo
literature [2] še nadalje razdelimo na:
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- Nukleacijska oblika: Delci z aerodinamičnim premerom manjšim od 0.1 µm, ki se
formirajo z nukleacijskimi procesi temelječimi se na kondenzaciji visoko nasičene pare.
Najmanjša velikost v tej kategoriji sicer ni dovolj dobro definirana, a se približuje 3 nm.
- Aitkenova oblika: Delci z aerodinamičnim premerom od 0.01 µm do 100 nm. Izvirajo iz
parne nukleacije ali rasti prej obstoječih manjših delcev s procesom kondenzacije.
- Akumulacijska oblika: Delci z aerodinamičnim premerom od 0.01 µm do 3 µm. Delci
so v tej obliki formirani s procesom koagulacije manjših delcev ali pa s kondenzacijo
sestavin v stanju pare. Število delcev se v tej obliki ne povečuje z rastjo kondenzacije. Proces
mehanizma odstranjevanja teh delcev je počasen, zato je tudi prisotno akumuliranje delcev
v večje.
- Ultrafini delci: Delci v Aitkenovi in nukleacijski obliki.
- Fini delci: Aerodinamični premer manjši od 2 µm.
- Grobe frakcije: Aerodinamični premer večji od 2 µm.

Slika 2.1: Prašni delci nepopolnega izgorevanja premoga, posneti z elektronskim mikroskopom [1].

Slika 2.2: Skupek saj, kot emisije težkega dizlovega olja, posnet s prenosnim elektronskim
mikroskopom [2].
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Pomemben aspekt opisovanja delcev je distribucija velikosti, ki nam z logaritmično
porazdelitvijo prikaže razmerje med velikostjo ter številom, površino, maso in volumnom.
Kot lahko vidimo je največje število delcev v nukleacijski, največja površina v akumulacijski
in največji volumen oz. masa v akumulacijski ter grobi obliki delcev. Tu je potrebno dodati
pomembno razliko med opisovanjem delcev glede na njihovo obliko in glede na njihovo
obliko vzorčenja, ki se ga uporablja pri formalnih in regulativnih raziskavah in vključuje
pretežno dva razpona merjenja. Manjša oblika vzorčenja PM2.5 (Particulate Matter)
predstavlja trdne delce manjše od 2.5 µm pa vse do 0.1 µm, kar pomeni, da se lahko vzorči
tako grobe, akumulacijske kot tudi fine, nukleacijske delce in večja oblika PM10, ki
predstavlja trdne delce manjše od 10 µm pa vse do 1 µm, kar pomeni, da se vzorči pretežno
grobe in akumulacijske delce, pri velikosti 1−3 µm pa se obliki vzorčenja prekrivata.
Velikosti in oblike delcev, ki jih lahko izmerimo so odvisne od merilne naprave, ki ima lahko
več načinov merjenja in možnega porazdeljevanja velikosti delcev skozi posebne kanale, ki
se sicer prilagajajo standardom in regulativam.

Slika 2.3: Distribucija različnih velikosti aerodinamičnih premerov delcev prikazana s številom,
površino in volumnom [2].

Poleg zgoraj omenjeni fizičnih karakteristik (števila, mase in površine s pripadajočimi
velikostmi) so pomembne tudi oblika, higroskopičnost (fenomen pridobivanja in
zadrževanja vodnih molekul skozi proces absorpcije in adsorpcije), hlapnost ali volatilnost
(kvaliteta materiala delca, ki opisuje kako hitro oz. pod kakšnimi pogoji se upari) in
električni naboj (opisuje adhezijski potencial delca, ki privlači ali odbija molekule različnih
snovi), kateri je pomemben zaradi suspenzije ali resuspenzije, ki je lahko podobna tudi sili
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gravitacije, kot je opisano v raziskavi [3]. Te fizične karakteristike so odvisne od kemične
sestave prašnih delcev, kar bo bolj podrobno opisano v naslednjem podpoglavju.

Kemična sestava prašnih delcev, viri onesnaževanja in
njihov delež
Poleg velikosti je zelo pomembna tudi kemična sestava delcev. Z vremenskimi
spremenljivkami sta to dva parametra, s katerima lahko določimo približen izvor
onesnaževanja in njihov učinek na človeško zdravje. Kemična sestava je lahko homogena,
kar pomeni, da je prevladujoča sestava delca iz enega kemičnega elementa (molekul,
atomov) in posledično tudi enega vira. Ponavadi pa je sestava heterogena, kar pomeni, da je
sestavljena iz večih kemičnih elementov, ki so bili povezani skupaj s kemičnimi reakcijami
na samem mestu izvora (primarni delci) ali pa kasneje v atmosferi skupaj z drugimi delci,
različnih agregatnih stanj, izvora, velikosti in kemičnih sestav ter s tem lastnostmi
(sekundarni delci).
Kot je opisano v priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije [4] so najbolj pomembne
kemične lastnosti delcev:
-

Elementarna sestava (silicij, aluminij, železo, kalcij, kadmij, živo srebro, nikelj…).
Sekundarni anorganski ioni (sulfat, nitrat, amonij…).
Ogljikove spojine (organski ogljik in elementarni ogljik).
Organska sestava (propan, butan, formaldehidi, etanol, klordan, DDT (pesticidi),
benzojska kislina, benzil butil ftalat…).

Poleg zgoraj naštetih prevladujočih kemičnih komponent, ima velik vpliv na oblikovanje
delcev in s tem na njihovo velikost ter maso tudi voda. Kot bo na kratko opisano v
naslednjem podpoglavju, je primaren fizični proces kondenzacija in izparevanje vodne pare,
ki se ob hidrofiličnih snoveh poveže z absorpcijo (molekule se volumsko povežejo z drugo
snovjo delca) ali adsorpcijo (molekule se povežejo na površini delca) ter ob hidrofobičnih
snoveh, ki se ne povežejo z vodo in se v tej tudi ne razstopijo.. Če je v delcu prevladujoča
se skupina hidrofiličnih molekul, te lahko preprečijo, da bi se hidrofobične snovi ločile od
vode, zaradi oblikovanja močnih vodikovih vezi. Hidrofobična snov lahko vpliva na
zmanjšanje vsebnosti vode in s tem mase delca. S povečevanjem relativne vlažnosti se
povečuje tudi stopnja rasti velikosti in mase delca, ki je seveda odvisna tudi od drugih
faktorjev (aerodinamičnega premera velikosti delca, pot, ki jo opravi v primerjavi z drugimi
delci, vremenske spremenljivke).
Kemična sestava delcev se tako razlikuje tudi glede same lokacije (izvora, izvajanja
meritev), ki ima ponavadi svoje specifične lastnosti, ki so povezane z različno industrijo ter
delovanjem ljudi (v mestih), različnimi vrstami rastja (v ruralnih predelih) in vremenskimi
pogoji.
Izvor delcev:
Kot je bilo že omenjeno, prašne delce v najbolj splošnem primeru delimo glede na naravni
ter antropogeni izvor. Raziskovalci so v raziskovalnem delu [5], ki je analiziral doprinos
zgoraj omenjenih izvorov na globalni ravni, prišli do zaključka, da kljub večjemu
potencialnemu območju antropogenega izvora prašnih delcev, ta v globalnem deležu
predstavlja le 19 %, medtem ko naravni izvori predstavljajo 81 % vseh delcev v ozračju.
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Slika 2.4: Prostorska razporeditev naravnih (levo) in antropogenih (desno) izvorov emisij prašnih
delcev in njihove intenzitete [5].

Lahko vidimo, da so največji naravni izvori emisij prašnih delcev območja: puščava Sahara,
puščava Taklamakan, Arabski polotok in zahodni del Avstralije. Največji antropogeni izvori
pa so na območju: Indije, Kitajske, Severne Amerike in Evrope.
Največje koncentracije naravnega izvora se nahajajo na območjih, kjer je suho podnebje in
primerna geologija zemeljske skorje (izsušena tla polna drobnega peska ali zemlje), kot so
puščave, plaže, večje odprte površine zemlje, kjer ob pravih vremenskih pogojih (veter)
pride do resuspenzije delcev v zrak. Obmorske geografske lokacije imajo tudi
nezanemarljivo prisotnost morske soli, ki nastane zaradi stratifikacije (razslojevanje
različnih kompozicij vode ob različnih temperaturah) in dviganjem, prenašanjem in
sedimentacijo le-teh na obalna območja (mesta, države), ki pa se ob intenzivnih podnebnih
pogojih (veter) lahko prenaša tudi v notranjost celin.
Nadalje so izvori urbanih središč ter njihovi deleži prikazani v raziskavi [6], kjer so
analizirali arhive 419 merilnih mest v 51 mestih po celem svetu. Kot je razvidno se delež
antropogenih virov v mestih regionalno razlikuje, na globalni ravni pa je povprečje PM2.5:
-

Promet: 25 %.
Domače kurjenje goriv (les, premog, plin za kuhanje in ogrevanje): 22 %.
Industrijske dejavnosti (zgorevanje nafte, premoga v energetskih postrojenjih,
emisije s strani industrij kot so: petrokemična, metalurška, keramična, farmacevtska,
informacijsko-tehnološka,..): 15 %.
Nedoločeni viri človeškega izvora (agrikulturna dejavnost, odpadki, sprememba
namembnosti gozdnih in drugih površin,..): 22 %.
Naravni viri (delci zemlje, soli): 18 %.

Korelacija prašnih delcev in vremenskih spremenljivk
Zaradi obsega diplomske naloge bodo v tem podpoglavju omenjene samo osnove dinamike
prašnih delcev (dinamika enega prašnega delca, nukleacija ter kondenzacija in dinamika
večjega števila delcev), opisana korelacija prašnih delcev v povezavi z vremenskimi
spremenljivkami ter omenjeni transportni in razpršitveni modeli, ki sicer niso bili
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uporabljeni v eksperimentalnem delu, a so vseeno pomembni za razumevanje same dinamike
prašnih delcev v lokalni ter regionalni atmosferi.
Dinamika prašnega delca
Gibanje enega prašnega delca bi se dalo v samem začetku opisati na molekularni ravni, kjer
molekula snovi potuje skozi zrak (skozi prostor in čas) v ravni liniji, dokler ta ne trči ob
drugo molekulo in spremeni smer ter svojo hitrost, do naslednjega trka in tako naprej.
Molekule se lahko združujejo med sabo v procesu nukleacije ali pa trčijo ob delec, ki je
mnogo večji od njih in se združijo. Delci pa lahko, zaradi turbulentnega toka tekočine
(hidrodinamičnih sil), sile gravitacije (pri večjih delcih), sile upora (površin) in drugih
eksternih sil (vremenskih spremenljivk), sedimentirajo in s tem zmanjšajo svojo številčno
koncentracijo.
Prenos snovi ter oblikovanje delcev s procesom nukleacije in koagulacije
Kot je bilo omenjeno v prejšnem poglavju, se prašni delci oblikujejo na več načinov in tako
povečujejo svojo velikost ter maso. Oblikovani so lahko s strani antropogenega ali naravnega
vira na samem mestu izvora (v različnih velikostih), ali pa se oblikujejo s strani elementarnih
gradnikov materije (atomov in molekul), ki so produkt drugih vrst onesnaževanja in se
spajajo skupaj v atmosferi, s pomočjo fizikalnih ter kemičnih zakonov, v večje tvorbe in
velikosti delcev.
Začetek formiranja delcev imenujemo proces nukleacije, ki se lahko pojavi s kristalizacijo
tekoče faze molekul v trdno, s tekoče faze v plinasto (uparevanje) in plinaste faze (elementov
onesnaževala ter vode) v tekočo (kapljice) ali trdno (kristalizirani delci) in je tudi najbolj
pomemben proces za naše razumevanje začetka oblikovanja delcev. Rast nukleacije se
odvija, ko energija molekularnega toka na samo površino preseže molekularni tok iz same
površine drugih molekul ali delcev. Prenasičeno ali visokonasičeno stanje (atomov) molekul
(kemični potencial molekule v visokonasičenem stanju) v plinastem stanju, ki je podvrženo
spremembam v temperaturi in tlaku (ohlajevanje-kondenzacija ali izparevanje),
spremembam v sami kemični kompoziciji (stik z drugimi elementi) in s tem kemičnimi
reakcijami (že prej omenjena oksidacija), lahko spremeni samo agregatno stanje in s tem
dinamiko privlačnih (kohezijskih) sil med molekulami in atomi, ki vključujejo tudi »Van der
Wallsove«, kovalentne, ionske in druge kemično elektronske vezi. Nenasičena ali nasičena
para lahko postane prenasičena z različnimi termodinamskimi procesi, kot so izotermična
kompresija, izobarično ohlajanje in adiabatična ekspanzija. Procesu oblikovanja (atomov)
molekul v prenasičenem stanju pravimo tudi homogena nukleacija v večjo skupino, ki je
sestavljena iz samo ene vrste molekul.
Korelacija prašnih delcev in vremenskih spremenljivk
Koncentracija delcev ter zgoraj opisana dinamika le-teh je povezana in odvisna tudi od
vremenskih spremenljivk v spodnjem delu atmosfere – troposferi, kjer se odvijajo globalni
ter regionalni vremenski pojavi, kot so različne vrste zračnih mas, ki posledično vplivajo na
formiranje vremenskih front in s tem na ciklone, anti-ciklone in druge vrste vremenskih
pojavov, ki vplivajo na dinamiko v spodnjemu delu troposfere - atmosferski mejni plasti, ki
se nahaja od 1 do 2 km nad zemeljskim površjem. V tej mejni plasti se odvijajo tudi lokalni
vremenski pojavi z vremenskimi spremenljivkami, izmed katerih so za samo dinamiko
prašnih delcev najbolj pomembne: temperatura zraka, vlažnost zraka, hitrost vetra ter
globalno sončno sevanje.
Temperatura zraka
9
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Temperatura zraka je odvisna od sončnega sevanja v obliki elektromagnetnega valovanja, ki
preide atmosfero in vzpostavi stik z zemeljskim površjem, katero del sončne svetlobe
absorbira, del pa odbije nazaj v atmosfero oziroma vesolje. Temperatura je najvišja ob
površini zemlje ter se z višino spreminja. Z večjo višino se zmanjšuje zračni pritisk ter
gostota zračne mase, ki posledično zmanjša tudi samo temperaturo ozračja in s tem vpliva
na koncentracijo delcev, ki se večinoma zadržujejo v atmosferski mejni plasti. Ta proces je
podoben toplotni inverziji, ki nastane ob nižji temperaturi zraka nad samo površino zemlje
ter višji temperaturi zraka nad tem. V tem primeru se onesnaževala ne morejo dvigniti in
razpršiti, kar v poletnih mesecih lahko povzroči smog, med zimskimi pa tudi zadrževanje
prašnih delcev. Splošno znanje pravi, da je prisotnost največjih koncentracij prašnih delcev
pozimi ob nizkih temperaturah od -10 ºC pa vse do 10 ºC, kjer je ponavadi prisotna prej
omenjena toplotna inverzija. V preostalem delu leta pa tudi ob višjih temperaturah v
odsotnosti oblakov ter prisotnosti stabilnih atmosferskih pogojev, v primeru velike razlike
med največjo ter najmanjšo izmerjeno dnevno temperaturo, in ob prisotnosti nizke višine
atmosferske mejne plasti.
Hitrost vetra
Stanje konvekcijske mejne plasti ter s tem prenašanje toplote temelji tudi na dinamiki vetra,
ki se v atmosferi spreminja z višino in povzroča, skupaj s prej omenjeno konvekcijo,
horizontalno ter vertikalno mešanje zraka s pomočjo nastalih turbulenc, ki vplivajo na samo
hitrost vetra. Ta je odvisna od aerodinamičnega upora, ki je ob zemeljskem površju tako
velik, da je hitrost vetra zelo majhna (lahko tudi 0 m/s), z višino pa se zmanjšuje ter ob
odsotnosti večjih topografskih preprek (mesta, hribovja) ohranja večjo konstanto hitrost in s
tem vpliva na razpršitev prašnih delcev ter drugih onesnaževal.
Vlažnost zraka
Vlažnost zraka je oznaka za količino vodne pare prisotne v zraku in lahko nakazuje na
možnost dežja, oblakov, megle in drugih vremenskih pojavov. Vodna para na zemlji
primarno izvira iz povišanja temperature nekega geografskega območja in sočasnega
izparevanja morja, drugih vodnih teles v različnih agregatnih stanjih (ledeniki, jezera) ter
rastja in zemlje, ki vsebuje delce vode.Visoka vlažnost sicer lahko nakazuje na padavine in
stopnjo le-teh, ki z zajemanjem delcev ter procesom sedimantacije zmanjšujejo
koncentracijo prašnih delcev v ozračju, a je to odvisno od geografije, splošnega podnebja,
ki ima lahko že samo po sebi nižjo raven vlažnosti (od 20 do 60 % pri polsušnem podnebju,
kot se je to izkazalo pri raziskavi [7]) ter dviganja ali spuščanja atmosferske mejne plasti ter
s tem višanja ali nižanja relativne vlažnosti, kot je opisano v raziskavi [8], kjer se s
prisotnostjo višje vlažnosti v zraku (+60 %) v nekaterih podnebnih ter višinskih pasovih
lahko viša tudi sama koncentracija prašnih delcev.
Povezovanje vremenskih spremenljivk
Raziskava [7] je dokazala ravno to, da vzpostavljanje individualnih korelacij med
koncentracijo prašnih delcev ter posameznimi vremenskimi spremenljivkami ni zadostno,
lahko je tudi zavajujoče, in je zaradi kompleksnosti vremenskih pojavov (pred in med samim
merjenjem), topografije ter velikosti, hrapavosti površine in kemične sestave prašnega delca
ter prisotnosti drugih komponent v zraku le-te potrebno obravnavati s celostne perspektive.
Raziskava korelacije hitrosti vetra in relativne vlažnosti v povezavi z masnimi
koncentracijami prašnih delcev v polsušnih območjih [7] opisuje korelacijo ob manjših
peščenih nevihtnih vremenskih pojavih. Zaradi obsega diplomske naloge bi bilo zanimivo
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omeniti izsledke analize, ki v prvem primeru polsušnega celinskega podnebja, ob dokaj
konstantnih temperaturah ter primeru tlakovane kot netlakovane ceste, prikazujejo, da je ob
hitrostih vetra nad 4 m/s ter nizki relativni vlažnosti (od 0 do 25 %) opaziti večanje masne
koncentracije večjih delcev (PM10) ob sočasnem večanju relativne vlažnosti. To lahko
pripisujemo adsorpciji vode na suhe delce ter s tem prevladujočimi se strižnimi napetostmi
nad kohezijskimi silami med delci, kar posledično povzroča trenje med samimi delci.
Kohezijske sile so večje pri višji relativni vlažnosti (> 25 %) in bi s tem lahko torej naznanile
zmanjšanje same zmožnosti resuspenzije delcev s tal (erozija tal). V drugem primeru
polsušnega celinskega podnebja je razvidno, da se masna koncentracija delcev PM10 poveča
ob hitrosti vetra nad 6 m/s ter sočasnem večanju relativne vlažnosti v območju nad 30 % in
do 60 %.
Zaradi razpršenih rezultatov analize je torej ugotovljeno, da obstaja med masno
koncentracijo delcev nelinearna odvisnost s povprečno hitrostjo vetra ter relativno
vlažnostjo, ki nakazuje na to, da je za boljše razumevanje korelacije potrebno upoštevati še
večje število dejavnikov, kot so samo dinamično spreminjanje hitrosti ter smeri vetra (sunki
vetra), spreminjanje temperature, značilnosti terena in obliko površine ter kemijsko sestavo
prašnega delca, ki lahko spreminja značilnosti adsorpcije vodne pare na sam delec.
Naštete ugotovitve opazovanja ter analize korelacije koncentracij prašnih delcev v povezavi
z vremenskimi spremenljivkami s strani referenčnih raziskav se skladajo tudi z rezultati
eksperimentalnega dela diplomske naloge.

Vpliv prašnih delcev na človekovo zdravje
Prašni delci različnih velikosti, masnih/številčnih koncentracij in kemične sestave imajo
različne škodljive posledice na človekovo zdravje, predvsem zaradi vdihavanja in odlaganja
delcev v dihalnem sistemu, lahko pa škodljivo vplivajo tudi na izpostavljeno kožo in oči ter
prebavni sistem z zauživanjem tekočine in hrane, ki vsebuje prašne delce. V tem
podpoglavju se bom osredotočil predvsem na vzroke in škodljive posledice, zaradi
vdihavanja in odlaganja delcev v dihalnem sistemu, ki so tudi najbolj raziskane in
pomembne pri obravnavanju škodljivih posledic na tem področju.
Velikost prašnih delcev in njihova zmožnost prodiranja v človeški dihalni sistem
Prašni delci, ki ostanejo dlje časa v zraku, lahko preidejo v človeško telo z vdihavanjem
skozi nos ali usta, v dihalni sistem pa se največkrat odlagajo s procesom sedimentacije in
difuzije pri manjših delcih. Količina, odlaganje in končne posledice vdihanih prašnih delcev
so ponavadi odvisne od njihove velikosti in kemične sestave, poti preko katere so vdihani,
časa izpostavljenosti, količine vdihanega zraka (vrste dela, ki ga človek opravlja), smeri in
hitrosti vetra ob telesu ter fizične karakteristike, predhodnih bolezni (dihal...) in načina
življenja (kajenje...) samega človeka. Od vseh teh lastnosti je odvisno, do katerega predela
dihalnega sistema bodo uspeli prodreti, kakšen delež se jih bo uspelo odložiti in kakšne
posledice človeškemu zdravju bodo povzročene.
Večji prašni delci (> 10 µm) se ponavadi odlagajo v ustni ter nosni votlini in grlu. Dihanje
skozi nos je ponavadi bolj varno zaradi uspešnega filtriranja prašnih delcev s pomočjo nosnih
dlačic ter večjega spreminjanja smeri vdihanega zraka in posledičnega zaustavljanja delcev.
Večji delci, ki se ne zaustavijo pri omenjenih delih dihalnega sistema, lahko prodrejo tudi
do sapnika in sapnice, tam se lahko odstranijo s pomočjo sluzi ali pa se razstopijo v telo.
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Manjši delci lahko prodrejo vse do pljučnih mešičkov. Samo 1 % delcev v velikosti 10 µm
ima po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) [9] zmožnost prodora do
predela, kjer se nahajajo pljučni mešički, največjo zmožnost pa delci v velikosti 2 µm. Delci
manjši od 2 µm (okoli 0.5 µm) v povprečju ne presegajo 10−15 % zmožnosti zaradi
sposobnosti dihalnega sistema po izdihu večjega dela, medtem ko ultrafini delci s pomočjo
difuzije lažje ostanejo in prodrejo v notranje organe.
Kemična sestava prašnih delcev in posledice na človekovo zdravje
Glavni deleži izvora prašnih delcev (industrija, transport, ogrevanje…) so bili sicer omenjeni
in opisani že v podpoglavju kemične sestave prašnih delcev, vseeno pa je vredno omeniti,
da je Svetovna zdravstvena organizacija s pomočjo dolgoletnih (epidemioloških) raziskav
[9], učinkov na človeško zdravje odloženih prašnih delcev različnih koncentracij ob različnih
(poklicnih) dejavnostih in s tem različne kemične sestave, prišla do nekaterih zelo
pomembnih ugotovitev, ki jih bom naštel ter opisal v nadaljevanju.
Procesi lomljenja peska, kamnov in drugih rudnin lahko vsebujejo kristalni kremen ter druge
toksične komponente (berilij, bakreni sulfid, azbest…) v obliki majhnega prahu. V procesih
gumarske industrije se za primarno surovino uporablja veliko število toksičnih kemikalij v
obliki prahu ali pa v drugih agregatnih stanjih, ki lahko kasneje prispevajo svoj delež pri
formiranju prašnih delcev (industrijsko oglje, kristalni kremen, žveplo, svinčev oksid,
fosfiti…), kot je to prikazano v raziskavi WHO glede karcinogenih vplivov različnih
kemičnih elementov in spojin [10]. V procesih proizvajanja plastike za široko uporabo v
obliki embalaže ter izdelkov iz plastike se prav tako uporablja veliko število kemičnih
komponent (vinil klorid, benzen, 1,3-butadien, formaldehid, poliklorirani bifenil...[10]).
Raziskava [11] je potrdila, da se ob proizvodnji, uporabi ter razgradnji tvorijo t. i.
mikroplastični delci, ki škodujejo človeškemu zdravju. Ker je v porastu tudi sežig zavrženih
plastičnih izdelkov (embalaže…), je pomembno omeniti, da je tvorbo prašnih delcev in s
tem zelo škodljiv vpliv takega ravnanja na človeško zdravje potrdila raziskava [12]. Pravtako
obstaja velika možnost, da se v lesni, živilski, farmacevtski, železarski, gradbeni, rudarski
in drugih industrijah v nekem delu procesa delavci ter okolje soočijo z deležem primarnih
surovin ali pa končnega onesnaževanja v obliki majhnega prahu, ki bi lahko prodrl vse do
pljučnih mešičkov, zaradi česar obstaja velika nevarnost poslabšanja človeškega zdravja v
obliki:
- bolezni pljuč z akumulacijo prahu v pljučih,
- rak, ki se lahko razvije zaradi vnetja pljučnega tkiva,
- bolezni srca in ožilja,
- zastrupitev krvi, ledvic in centralnega živčnega sistema zaradi telesnega vsrkavanja
toksičnih kemikalij, ki sproža reakcije pri drugih organih,
- infekcijske bolezni,
- reakcije, ki se poznajo na koži telesa, manifestirajo s težavami pri dihanju…,
- poslabšanje drugih bolezni kot so astma [13]…
Zaradi obsega diplomske naloge sem se izgonil kliničnim raziskavam okoli verjetnosti
povzročene smrti s strani nastanka ter razvoja različnih bolezni. Omenil bom samo svežo ter
obsežno raziskavo [14], ki je prišla do ocene, da je v letu 2015 na globalni ravni prišlo do
okoli 8.9 milijona smrti zaradi dolgotrajne izpostavljenosti prašnim delcev v zunanjem zraku
in posledičnega razvoja prej omenjenih bolezni. Omenjena ocena količine smrti je
primerljiva z 10.3 milijona smrti zaradi prehrane in 6.3 milijona smrti zaradi kajenja, ki sta
sicer dve izmed največjih povzročiteljic smrti.
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Kot lahko vidimo, je v dovolj velikih koncentracijah in izpostavljenosti le-teh vpliv prašnih
delcev na človekovo zdravje zelo velik in potencialno zelo nevaren. Tudi če področje še ni
»dokončno« raziskano, se zaradi zgoraj potrjenih študij obravnava zelo resno in zaradi tega
vzpostavlja ter obnavlja tehnične ukrepe za izboljšanje kakovosti zunanjega ter notranjega
zraka, ki bodo opisani v naslednjem podpoglavju.

Tehnični sistemi in ukrepi za izboljšanje kakovosti
zunanjega ter notranjega bivalnega okolja
Tekom razvoja tehnologije proizvajanja energije ter delovanja različnih vrst industrije, kot
največjih virov onesnaževanja, se je zaradi vidnih posledic na človeško zdravje sočasno
razvijalo tudi področje preprečevanja oz. omejevanja onesnaževanja. V tem podpoglavju se
bom zaradi obsega diplomske naloge osredotočil na tehnične sisteme ter osnovne ukrepe
namenjene preprečevanju onesnaženja s primarnimi prašnimi delci (bivalnega, delovnega ali
zunanjega okolja), kljub temu da je za celostno obravnavanje tematike potrebno preučiti tudi
druge vrste zračnega onesnaževanja in implementirati njim primerne tehnične sisteme ter
ukrepe. Zgolj na kratko bom opisal tipičen tehnični sistem zagotavljanja kakovosti
notranjega zraka, večji del pa posvetil tehničnim elementom, ki predstavljajo ključni sestavni
del znotraj takšnega sistema. Znotraj slednjega bom posebno pozornost posvetil uporabi
filtrov v takšnih sistemih, na katerih temelji tudi eksperimentalni del naloge s katerim sem
želel preveriti ustreznost določenega tipa filtrov za zagotavljanje kakovosti notranjega zraka.
Sistemi ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije notranjega bivalnega okolja
Kakovost notranjega bivalnega okolja (stanovanja, delovnega ter izobraževalnega mesta) se
zagotavlja s pomočjo sistemov ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. Ti so namenjeni
zagotavljanju kakovosti notranjega zraka s pomočjo prezračevanja ter filtracije in
zagotavljanja toplotnega ugodja glede na zunanjo temperaturo okolja s pomočjo segrevanja
ali ohlajanja zraka. Lahko so povezani v en sistem ali pa razdeljeni v več podsistemov, pri
katerih vsak služi svojemu namenu. Zaradi obsega diplomske naloge se bom v tem primeru
posvetil sistemu prezračevanja, ki z uporabo ventilatorjev ali pa naravnega prezračevanja ter
sočasne regeneracije toplote izhodnega zraka (v primeru celostnega sistema bi se upoštevala
tudi elementa ogrevanja ali ohlajanja vhodnega zraka), filtrov in kanalov za transport ter
razpršitev zraka skrbi za toplotno ugodje (poskrbi lahko za zmanjševanje toplotnega
bremena) in kakovost zraka (poskrbi lahko za primerno vlažnost ter čistost zraka), ki
neposredno vpliva na človekovo zdravje ter produktivnost. Posredno vpliva tudi na
porabljeno energijo, ki bi bila namenjena za zagotavljanje toplotnega ugodja ob drugače
neučinkovitem prezračevanju prostorov s starimi standardi ter tehnikami, ki vključujejo
prezračevanje prostorov glede na lastni občutek z odpiranjem oken. Učinkovitost
prezračevanja je odvisna od razmerja med koncentracijami onesnaženosti izhodnega ter
notranjega zraka glede na onesnaženost vhodnega zraka. Večjo učinkovitost prezračevanja
dosežemo z večjim mešanjem zraka v prostoru, kar ponavadi dosežemo s hladnim
horizontalnim ali vertikalnim dotokom zraka, ki je pri procesu difuzije in s tem mešanja
zraka bolj uspešen od dotoka segretega zraka.
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Slika 2.5: (a) Značilen sistem prezračevanja, (b) Skupni tlak pri distribuciji zraka v bivalne prostore
[15].

Prikazana shema 2.5 značilnega sistema prezračevanja vključuje vse glavne elemente, ki so
bili že predhodno omenjeni. Pomembno je, da izpostavi časovni potek tlaka kot fizikalne
količine, ki je bistvenega pomena pri transportu zraka. Zrak se zaradi difuzije giblje iz
prostora z visokim tlakom v prostor z nizkim tlakom. Ventilator s pomočjo zoožanja
dovodne cevi ter filtra na začetni strani ustvari podtlak, s katerim usmeri zunanji zrak z
višjim tlakom proti vhodu dovodnega kanala (sesalni tlak), na drugi strani pa tlak dvigne
(dovodni tlak) do takšne vrednosti, ki bi bila potrebna za nadaljno učinkovito prenašanje
zraka skozi preostale elemente (grelni ter hladilni element, kanali za transport zraka), ki
zaradi upornosti povzročijo padec tlaka do prostorov, kjer je prisoten nižji tlak. Pri sistemih
prezračevanja je torej pomembno, kako visoko je potrebno dvigniti tlak za transport zraka,
od česar je odvisna tudi poraba energije za obratovanje samega sistema. Pomemben padec
tlaka je prisoten tudi pri filtrirnem elementu, ki bo opisan v zaključku podpoglavja ter zaradi
samih gradbenih karakteristik bivalnega prostora, ki pri starejših gradnjah vključujejo
različne vrste netesnosti, te pa so samo ene od parametrov, ki jih moramo pri projektiranju
prezračevalnega sistema upoštevati.
Preostali pomembni parametri pri projektiranju prezračevalnega sistema so naslednji:
lokacija bivalnega prostora (okolica v kateri se nahaja), zunanji vremenski pogoji skozi
poletje ter zimo (temperatura zunanjega zraka, hitrost vetra, vlažnost in sončno sevanje),
karakteristike onesnaževanja okoliškega zraka (lokacija, vrste virov ter obseg
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Teoretične osnove in pregled literature

onesnaževanja), obratovanje bivalnega prostora (profil zasedenosti prostora z ljudmi ter
drugimi generatorji toplote,
onesnaževanja ter vlažnosti), podatki o gradbenih
karakteristikah prostora (tesnost prostora), podatki o dimenzijah prostora, zahteve kakovosti
zraka v prostoru ter zahteve samega prezračevalnega sistema (lokacija odprtine dovoda ter
odvoda zraka, način ter obseg filtriranja zraka, regeneracija toplote, ponovna uporaba
izhodnega zraka, toplotna izolacija sistema, poraba energije za obratovanje sistema, zahteve
po zasedenosti prostora različnih komponent sistema in drugi vidiki nameščanja,
obratovanja ter vzdrževanja sistema), kot je bolj na široko opisano v mednarodnem
standardu EN 13779 [16], ki je usmeritveni dokument namenjen načrtovalcem sistemov,
lastnikom stavb ter samim uporabnikom pri razumevanju procesov prezračevanja,
klimatizacije in ogrevanja stavb s končnim ciljem doseganja čimboljše energetske
učinkovitosti ter kakovosti notranjega okolja.
V nadaljevanju bom na kratko opisal tehnične sisteme za neposredno izboljšanje kakovosti
zunanjega zraka pri samem viru onesnaževanja, ki pa posredno vplivajo na kakovost
notranjega zraka v bivalnih prostorih, katerega pri prezračevalnih sistemih v večini primerov
zagotavljamo s filtri, katerih glavne informacije bodo opisane na samem koncu podpoglavja
in upoštevane pri eksperimentalnem delu diplomske naloge.
Tehnični sistemi za zbiranje prašnih delcev
S spoznavanjem fizike, dinamike ter drugih lastnosti prašnih delcev so se razvijali tudi
osnovni mehanizmi zbiranja, ki so upoštevali: trkalno, prestrezevalno (sila upora) in
difuzijsko sposobnost (Brownovo gibanje) ter gravitacijsko, centrifugalno in elektrostatično
silo delca. Na teh mehanizmih temelječi tehnični elementi za zagotavljanje kakovosti
notranjega zraka ter nadzor oz. preprečevanje pretiranega onesnaževanja zunanjega zraka
direktno ob viru onesnaževanja so naslednji:
- Gravitacijsko odlaganje v komori s horizontalnim pretokom zraka.
- Centrifugalni separatorji.
- Čiščenje onesnaženega zraka z mokrim pralnikov.
- Elektrostatični ločevalnik prašnih delcev.
- Čiščenje onesnaženega zraka s filtri.
Zaradi obsega diplomske naloge bom opisal samo postopek čiščenja onesnaženega zraka s
filtri. Ta deluje na principu usmerjanja pretoka onesnaženega zraka skozi filtre sestavljene
iz različnih sintetičnih ter naravnih materialov, ki imajo različne velikosti por, s katerimi
zaustavljajo prašne delce. Učinkovitost ločevanja je odvisna od velikosti por, globine filtra,
hitrosti onesnaženega zraka ter same dinamike med kemično sestavo filtra ter prašnih delcev.
Čiščenje onesnaženega zraka s filtri v grobem delimo na površinske ter globinske načine
filtriranja. Površinski večinoma ustavljajo delce na sami površini filtrov ter s časoma zaradi
akumulacije delcev okoli por, zmanjšujejo prehodnost le-teh, medtem ko globinski
ustavljajo delce skozi celotno globino filtra.

Slika 2.6: Čiščenje onesnaženega zraka s površinskim (levo) ter globinskim (desno) filtrom [17].
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Uporaba filtrov v procesu prezračevanja
Različne vrste filtriranja v procesu prezračevanja
Kot je bilo že predhodno omenjeno, lahko filtre uporabljamo pri samih virih onesnaževanja
kot tudi pri procesih prezračevanja bivalnih prostorov, kjer je ta način zbiranja delcev najbolj
pogosto uporabljen. V prezračevalnih sistemih je lahko prisotno več različnih vrst filtriranja,
ki temeljijo tudi na zgoraj omenjenih principih delovanja in jih v grobem delimo na:
-

-

-

-

Filtre sestavljene iz naravnih ter sintetičnih materialov (naravni lateks, sintetična
vlakna, steklena vlakna, poliuretan…), ki filtrirajo grobe (> 10 µm), fine (> 0.3 µm
> 10 µm) ter mikro ( > 0.1 µm > 0.3 µm) velikosti prašnih delcev.
Filtre sestavljene iz sintetičnih in naravnih materialov, ki vsebujejo tanek premaz
visoko viskoznih tekočin, kot so olje ali mast, ki pomagajo pri zaustavljanju grobih
delcev (> 10 µm).
Elektrostatične ter ionske filtre, ki delujejo na predhodno omenjenem principu
elektrostatike in odstranjujejo delce do velikosti 0.1 µm.
Filtre, ki delujejo na principu foto-katalizatorja. Ta s procesom odstranitve
elektronov iz katalizatorja (tipično titanijevega dioksida), ki je izpostavljen
ultravijolični svetlobi ter posledični reakciji elektronov z vlago v zraku, razdeli
vodne molekule na atome vodika ter hidroksilne radikale, slednji pa reagirajo z
onesnaževali temelječimi na ogljiku in jih pretvorijo v ogljikov dioksid ter vodo.
Filter tako spremeni kemično sestavo onesnaževal in jih spremeni iz škodljivih v
neškodljive delce.
Filtre iz aktivnega ogljika, ki s procesom adsorpcije pritegnejo atome in molekule
plinastih ter tekočih oblik onesnaževala (lahko hlapne ogljikove spojine) na atome
ogljika, ki ležijo na sami površini filtra. Ti v glavnem dopolnjujejo zgoraj naštete
vrste in skrbijo za odstranjevanje delcev, ki povzročajo neprijetne vonjave.
Filtre prevlečene s srebrom, ki oddajajo srebrove ione, kateri služijo za sterilizacijo
mikroorganizmov (bakterije ter virusi) in s tem preprečijo razmnoževanje le-teh. Ti
spadajo pod filtre, ki služijo nadzoru ter preprečevanju razmnoževanja škodljivih
mikroorganizmov in bodo poleg te vrste našteti v zadnjih alinejah kot filtri, ki so
namenjeni vrstam onesnaževanja najmanjših velikosti.
Filtre sestavljene iz sintetičnih in naravnih materialov, ki vsebujejo nanos mikrobov
(bakterije, virusi, cvetni prah…), fenolov in drugih antioksidantov, kateri služijo za
nevtralizacijo bakterij ter drugih molekul, ki so zaslužne za neprijetne vonjave.
Filtre, ki delujejo na principu UV sevanja in so pri procesu filtriranja (v sistemu
prezračevanja) na zadnjem mestu. Vloga UV sevanja (UV−C) je uničenje ali
sprememba genetske zasnove mikroorganizmov ali mikrobov (bakterij, gliv in
virusov) in s tem sterilizacija ter preprečitev množitve, ki bi lahko vplivala na končno
zdravje človeka.

Filtri se tako uporabljajo za odstranjevanje prašnih delcev različnih velikosti, organizmov
kot tudi plinastih onesnaževal. Zaradi obsega diplomske naloge slednji ne bodo podrobneje
razdelani, bi pa bilo vseeno smiselno omeniti, da se filtri za odstranjevanje (absorpcijo)
plinastih onesnaževal uporabljajo v povezavi s filtri za prašne delce. Ti so ponavadi iz
sintetičnih ter naravnih materialov, razdeljeni na fazo pred ventilatorjem, ki skrbi za
relativno čistost nadaljne opreme s filtriranjem večjih velikosti (> 10 µm) in drugo fazo, ki
je za ventilatorjem. Ta se ukvarja z manjšimi velikostmi prašnih delcev (> 0.3 µm > 10 µm)
ter je postavljena pred samimi filtri za plinasta onesnaževala, saj le ti niso zmožni filtracije
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prašnih delcev in bi bila v nasprotnem primeru njihova življenska doba zelo kratka. Uporaba
takšnih zračnih filtrov v prezračevalnem sistemu je odvisna od kakovosti zunanjega zraka
ter zahtev po kakovosti notranjega.

Slika 2.7: Prikaz večstopenjskega filtriranja prašnih delcev v sistemu prezračevanja [18].

Klasifikacija kakovosti zunanjega ter notranjega zraka
Kot je omenjeno v standardu EN 13779 [16], se kakovost zunanjega zraka, za namen
vzpostavljanja prezračevalnega sistema in izbire primernega tipa filtra, deli na tri stopnje:
- ODA 1: čisti zrak z občasnim onesnaževanjem s prašnimi delci, ki ustreza
nacionalnim (SLO) ter mednarodnim (EU, WHO) standardom oz. mejnim
vrednostim,
- ODA 2: srednje-visoko onesnažen zrak s prašnimi delci ter plinastimi onesnaževali,
ki presega nacionalne ter mednarodne mejne vrednosti do 1.5x,
- ODA 3: zelo visoka onesnaženost zraka s prašnimi delci ter plinastimi onesnaževali,
ki presega nacionalne ter mednarodne mejne vrednosti za več kot 1.5x.
Željeno doseganje notranje kakovosti zraka pa delimo na:
- IDA 4: ki predstavlja najmanjšo zahtevano kakovost zraka ter vse do
- IDA 1: ki predstavlja največjo zahtevano kakovost zraka, ki je namenjena t. i. čistim
prostorom, ki se jih uporablja v različne namene pri različnih industrijah in kjer je
vključojoč standard EN 15251 kombinacija števila ljudi na m², namembnost samega
prostora ter količina vpihanega zraka (l/s×m²) v prostor na eni strani ter povečana
koncentracija CO2 (ppm) na drugi predstavljena kot najbolj pomembna kombinacija
indikatorjev po zahtevani kakovosti zraka v prostoru.
Klasifikacija filtrov glede na učinkovitost filtriranja prašnih delcev
Zgoraj omenjene stopnje kakovosti zraka lahko dosegamo z uporabo večstopenjskih, bolj
kakovostnih filtrov, ki so bili po standardu EN 779:2012 do nedavnega razdeljeni v tri
različne stopnje (G, M, F), katere so predstavljale povprečno učinkovitost filtriranja prašnih
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delcev večjih od 0.4 µm, ki nimajo zadostne praktične vrednosti. Standard EN 779 je bil v
letu 2018 dokončno zamenjan s standardom EN 16890:2016, ki bo podrobneje opisan v
nadaljevanju. Omenjeni standard se zaenkrat uporablja tudi v kombinaciji s standardom EN
1822, kjer so bili obravnavani zračni filtri za mikro delce (> 0.01 µm) razdeljeni v tri skupine
(E, H, U).
Standard EN 16890 (1-2) [19], [20], s katerim sem si pomagal tudi v eksperimentalnem delu
diplomske naloge, se ukvarja z učinkovitostjo filtriranja treh različnih velikosti finih prašnih
delcev (PM1, PM2.5 in PM10), in sicer od velikosti 0.3 µm pa vse do 10 µm ter drugo
skupino, kjer se ukvarja z učinkovitostjo filtriranja grobih velikosti delcev nad 10 µm.
Učinkovitost filtriranja finih prašnih delcev PM1 se testira z umetno povzročenimi prašnimi
delci v velikosti od 0.3 µm do 1 µm, PM2.5 od 0.3 µm do 2.5 µm ter PM10 od 0.3 µm do
10 µm. Proces merjenja učinkovitosti filtrov poteka tako, da na testni progi merimo številčno
koncentracijo prašnih delcev v vstopnem kanalu pred filtrom in istočasno tudi na drugi strani
v izhodnem kanalu.Razponi velikosti prašnih delcev bodo bolj podrobno omenjeni v
eksperimentalnem delu.. V prvem koraku se izmeri učinkovitost filtriranja čistega
neklimatiziranega filtra, v drugem pa se filter predhodno klimatizira v prostoru z atmosfero
izopropanolne pare, ki odstrani elektrostatični naboj s filtra. Nato se ga vmesti na testno
progo in ponovno preveri učinkovitost. Končna učinkovitost filtriranja določene velikosti
prašnih delcev je izračunana s povprečjem učinkovitosti klimatiziranega in
neklimatiziranega filtra. Za določene velikosti prašnih delcev (PM1, PM2.5) je potrebna
minimalna 50 % učinkovitost filtriranja, tako klimatiziranih kot neklimatiziranih filtrov, da
se lahko upošteva pri končni klasifikaciji določenega velikostnega razreda.
Meritve ponovimo na večjem številu testiranih filtrov, da pridobimo statistično povprečje,
ki ga z vključenimi korelacijskimi faktorji ter standardno deviacijo (tudi brez samih filtrov)
na koncu uporabimo za učinkovitost delovanja samega filtra in posledično s preglednico 2.1
razvrstimo v naslednje skupine filtrov.
Preglednica 2.1: Prikazane razvrstitve filtrov glede na učinkovitost filtriranja določenih velikosti
prašnih delcev po standardu EN 16890 [21].
PM1
ISO ePM1 95%
ISO ePM1 90%
ISO ePM1 85%
ISO ePM1 80%

ISO ePM1 75%
ISO ePM1 70%

F9

F8

ISO ePM1 65%
F7
ISO ePM1 60%
ISO ePM1 55%
ISO ePM1 50%
Minimalna 50%
učinkovitost filtriranja.
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PM2.5
ISO ePM2.5 95%
ISO ePM2.5 90%
ISO ePM2.5 85%
ISO ePM2.5 80%
ISO ePM2.5 75%
ISO ePM2.5 70%
ISO ePM2.5 65%
ISO ePM2.5 60%
ISO ePM2.5 55%
ISO ePM2.5 50%

F7

M6

Minimalna 50%
učinkovitost filtriranja.

PM10
ISO ePM10 95%
ISO ePM10 90%
ISO ePM10 85%
ISO ePM10 80%
ISO ePM10 75%
ISO ePM10 70%
ISO ePM10 65%
ISO ePM10 60%
ISO ePM10 55%
ISO ePM10 50%

M6

M5

Minimalna 50%
učinkovitost filtriranja
neklimatiziranih filtrov.

Groba frakcija
ISO Groba 95%
G4
ISO Groba 90%
ISO Groba 85%
ISO Groba 80%
ISO Groba 75%
ISO Groba 70%
ISO Groba 65%
ISO Groba 60%
ISO Groba 55%
G3
ISO Groba 50%
ISO Groba 45%
ISO Groba 40%
G2
ISO Groba 35%
ISO Groba 30%
Ni zahtev pri
klimatiziranih filtrih.

Teoretične osnove in pregled literature

Kot lahko vidimo, je namesto devetih različnih razvrstitev filtrov po standardu EN 779 tukaj
prisotnih devetinštirideset, ki lahko veliko bolje prikazujejo realno stanje učinkovitosti
filtriranja različnih velikosti prašnih delcev. Klasifikacije po standardu EN 779 (označene z
rdečo) se ne prenašajo avtomatično. Filter F7 je lahko nadomeščen tako s strani ISO ePM1
60 % kot tudi ISO ePM2.5 65 % (F7). Delovanje standarda EN 16890 v praksi se bo
prikazalo z naslednjo preglednico 2.2:
Preglednica 2.2: Primerjava dveh filtrov, ki bi po standardu EN 779 lahko oba pripadala razredu
F7, z razlikami, ki jih prinese standard ISO 16890 [21].
Velikost prašnih delcev
Učinkovitost
ločevanja
Rezultati testa
Testni filter 1,
F7
Rezultati testa
Testni filter 2,
F7

PM1
[0.3 µm - 1 µm]
ePM1,
ePM1
klimatiziran
45 %
59 %

PM2.5
[0.3 µm – 2.5 µm]
ePM2.5,
ePM2.5
klimatiziran
56 %
68 %

PM10
[0.3 µm - 10 µm]
ePM10
89 %

Evalvacija: ISO ePM2.5 65 %
55 %

62 %

65 %

72 %

91 %

Evalvacija: ISO ePM1 60 %

Testni filter 1 (F7) bo klasificiran s kategorijo PM2.5, in sicer s 65 % učinkovitostjo
filtriranja do katerih pridemo s 5 % korakom zaokroževanja. Filter ne bo ocenjen s kategorijo
PM1 zato, ker predhodno klimatizirani filter ne doseže 50 % učinkovitosti filtriranja, ki je
pogoj za vstop v kategorijo, kljub temu da je učinkovitost filtriranja neklimatiziranega filtra
59 %.
Testni filter 2 (F7) pa bo klasificiran s kategorijo PM1, in sicer s 60 % učinkovitostjo, ker
učinkovitost klimatiziranega filtra v tem primeru presega 50 % (55 %).
Z novim standardom ter procesom preverjanja učinkovitosti lahko veliko bolje razločamo
dejansko učinkovitost filtriranja različnih velikosti prašnih delcev istega ali več različnih
filtrov in tako poizkušamo zadovoljiti realnim potrebam, ki izhajajo iz specifičnih situacij
posameznih primerov onesnaževanja oz. zadovoljevanja kakovosti zraka v notranjem
prostoru.
Pri eksperimentalnem delu, kjer bom preverjal ustreznost dveh filtrov za doseganje
kakovosti zraka notranjega prostora glede na meritve izvedene zunaj tega, si bom pomagal
z dvema podanima primeroma podatkov za filtra klasificirana z F9 ter F7 (po standardu EN
779), kot ena najbolj pogosto uporabljenih, ki sta priložena skupaj z učinkovitostjo različnih
razponov velikosti prašnih delcev v standardu EN 16890-2.
Klasifikacija filtrov glede na energetsko učinkovitost
Poleg same učinkovitosti filtriranja pa je pomembna tudi energetska učinkovitost samega
filtra skozi življensko dobo, ki vpliva na končno ceno delovanja prezračevalnega sistema.
Ta je v evropi določena s strani certifikacijskega organa »Eurovent«, ki deluje pod okriljem
»Cofrac«, francoske komisije za akreditacijo, ki je podpisnica mednarodno priznanega
»Evropskega sodelovanja za akreditacijo«, izpolnjuje zahteve ISO standardov ter na
prostovoljni bazi sodeluje s proizvajalci filtrirnih elementov. S pomočjo ISO 16890
protokola za testiranje učinkovitosti vsakega filtra posebaj se izračuna razmerje časovnega
poteka padca tlaka pri določeni količini prahu. Na končno energetsko učinkovitost ter
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končno porabo električne energije poleg same učinkovitosti ventilatorja tako najbolj vpliva
padec tlaka, katerega mora ventilator premostiti za dovod zraka po prostorih. S pomočjo
predhodno omenjenega standarda (ISO 16890) klasifikacije učinkovitosti filtriranja (PM1,
PM2.5 ter PM10) ter letne porabe energije (kWh/leto) se je vzpostavila klasifikacija
energetske učinkovitosti. Primer klasifikacije energetske učinkovitosti za različne
učinkovitosti filtriranja PM1 bo prikazan s spodnjo preglednico 2.3:
Preglednica 2.3: Letna poraba energije za učinkovitostni razred filtrov PM1 [22].

Energetska učinkovitost filtra je odvisna tudi od dolžine uporabe in nabrane vsebine na
samem filtru. Ko je filter dosegel svojo življensko dobo sprejemljive učinkovitosti filtriranja,
se to pozna pri še večjem padcu tlaka in s tem porabi energije ventilatorja za prenos zraka
preko tega. Ostali faktorji, ki vplivajo na življensko dobo filtra, bodo opisani v nadaljevanju.
Življenska doba ter opis uporabe filtrov v tehničnih sistemih prezračevanja
Življenska doba filtrov za prašne delce je odvisna od naslednjih spremenljivk:
-

koncentracija onesnaževal,
kombinacija različnih vrst onesnaževal, ki vplivajo druga na drugo,
vlažnost zraka,
temperatura zraka,
dolžina uporabe (vsakdanje, tedenske…) prezračevalnega sistema,
vrste filtrirnih elementov (material, velikost por…),
hitrost ter količina zraka za potrebe prezračevanja prostorov (velikost ter
namembnost prostora…) ter dihanje uporabnikov v samem prostoru (specifikacija
uporabnikov; otroci, starejši ljudje…), zdravstveni aspekti uporabnikov (astma…),
količina uporabnikov in aktivnost uporabnikov (mirovanje, bolj napredna fizična
aktivnost…).

Zaradi kompleksne medsebojne dinamike zgoraj naštetih spremenljivk ni nobenega
edinstvenega priporočila za prepoznavanje odsluženja učinkovitosti filtrirnih elementov.
Vseeno je prepoznanih nekaj splošnih indikatorjev, ki vključujejo:
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vizualni pregled filtrirnega elementa (očitna prekritost filtra s prašnimi delci) ali
prezračevalnega sistema,
prepoznan okus ali vonj, ki je plod nezadostnega filtriranja (ta je posebno učinkovit
pri filtrih plinastih onesnaževal),
poslabšana odpornost dihalnih poti,
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-

proizvajalčeva priporočila z vključojočo oceno povečanja upornosti filtra in s tem
tlaka potrebnega za premagovanje le-te, ki jo lahko prepoznamo z merjenjem porabe
energije in prilagodimo na podlagi zgoraj omenjenih indikatorjev.

Da bi filtrirni element deloval učinkovito in dlje časa, je potrebno upoštevati tudi naslednje
aspekte uporabe zračnih filtrov v sistemu prezračevanja, ki so našteti ter opisani v standardu
EN 13779 [16]:
-

-

postavitev in samo načrtovanje prezračevalnega sistema z namenom preprečevanja
več kot 80−90 % relativne vlažnosti in s tem zmanjšanje možnosti razmnoževanja
mikroorganizmov,
pri vstopu zraka v sistem je zaradi zaščite notranjih elementov priporočena uporaba
filtra za grobe delce pred ventilatorjem ter za fine po le-tem,
filtrirni elementi naj bodo postavljeni znotraj delov prezračevalnega sistema, kjer je
tok zraka skozi celotni presek enoten,
pri izstopu zraka iz kuhinje je zaradi zaščite sistema priporočena uporaba posebnih
filtrov, ki odstranjujejo mast,
filtri naj bodo odstranjeni po prepoznanem tlačnem padcu in če je možno zaradi
higienskih razlogov po času cvetenja narave v zunanjem okolju ali v času po sami
kurilni sezoni,
filtri naj se pazljivo odstranjujejo z namenom preprečevanja širjenja nabranih
onesnaževal ob upoštevanju okoljskih regulativ,
z namenom regeneracije toplote in s tem večje energetske učinkovitosti celotnega
sistema ogrevanja ter hlajenja je priporočena recirkulacija zraka ter znotraj tega dela
uporaba podobnih filtrov, kot so prisotni znotraj vhodnega dela prezračevalnega
sistema,
pravtako je priporočena uporaba filtrirnega elementa pri samem izhodnem delu
prezračevalnega sistema.

Klasifikacija izhodnega zraka
Kot je bilo omenjeno pri opisovanju prezračevalnega sistema, je učinkovitost prezračevanja
odvisna tudi od kakovosti izhodnega zraka. Izhodni zrak lahko uporabimo za regeneracijo
toplote ali pa v nekaterih primerih, če je kakovost zraka dovolj dobra, tudi za ponovno
uporabo v prostorih (recirkulacija zraka). Ta je po standardu EN 13779 klasificiran s štirimi
stopnjami:
- ETA 1: Zrak, ki je primeren za recirkulacijo in prenos toplote brez kakršnihkoli
dodatnih zahtev pri zbiranju v skupni izhodni kanal.
- ETA 2: Zrak, ki ni primeren za splošno recirkulacijo, ampak samo za prostore z
manjšimi zahtevami po kakovosti zraka (stranišče, garaža, skladišča…). Lahko je
zbran v skupni izhodni kanal.
- ETA 3: Zrak, ki ni primeren za recirkulacijo in je ponavadi speljan v zunanji prostor
s posameznim izhodnim kanalom ali pa skupaj z zrakom podobne kakovosti zbran v
skupni izhodni kanal.
- ETA 4: Zrak, ki ni primeren za recirkulacijo in je speljan v zunanji prostor s
posameznim izhodnim kanalom.
Pri vseh štirih stopnjah je potrebno spremljati netesnosti ter s tem uhajanje zraka iz
izhodnega dela prezračevalnega sistema. To je potrebno storiti zaradi zahtev po pravšnji
količini dovoda zunanjega (vhodnega) zraka in preprečevanju kontaminacije le-tega. Na
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podlagi tega pa tudi zagotavljati določen sesalni ter dovodni tlak, ki bi poskrbel za nemoteno
prenašanje zraka preko prenosnika toplote v zunanje okolje.
Podpoglavje bom zaključil z opisom splošnih ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega
zraka, ki so tesno povezani z zagotavljanjem kakovosti notranjega zraka in jih je zaradi tega
tudi smiselno omeniti.
Ukrepi za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka
Predpogoj izvajanja ukrepov je redno izvajanje meritev ter izboljševanje atmosferskih
razpršitvenih modelov s strani organov države ali posameznih skupnosti (mestnih oblasti…).
Razpršitveni modeli se morajo čimbolje približati realnemu stanju in so namenjeni
opozarjanju javnosti, ko se pričakuje preseganje mejnih vrednostih ob določenih vremenskih
pogojih, georafskih danostih in pričakovanih načinih onesnaževanja zraka. Ko se lahko z
zadostno gotovostjo potrdi, ali pa z realnim merjenjem dejansko pride do preseganja mejnih
vrednosti koncentracij prašnih delcev (PM10 in/ali PM2.5), ki so določene s standardom in
zakonodajo, in bodo opisane v naslednjem podpoglavju, morajo organi poskrbeti za
primerno obveščanje javnosti ter skupaj z drugimi priporočiti kratkoročne in izvajati
dolgoročne ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka s prašnimi delci. Obveščanje javnosti,
kot je zapisano tudi pri Agenciji Republike Slovenije za Okolje (ARSO) [23], vsebuje
analizo stanja onesnaženosti, ta pa v nadaljevanju vsebuje opis območja čezmejnega
onesnaženja, virov onesnaževanja, vpliv onesnaževanja na človekovo zdravje ter
priporočenih kratkoročnih ukrepov, ki jih kot posamezniki lahko izvedemo.
Kratkoročni ukrepi:
- omejitev zadrževanja se v okolici vira onesnaževanja,
- zapiranje oken, vrat,
- namestitev tehničnih sistemov za izboljšanje kakovosti notranjega-zunanjega zraka,
- zmajšanje ogrevanja stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent
uporabljajo tekoča ali trda goriva,
- uporaba goriv, ki sproščajo nižje emisije delcev, za ogrevanje prostorov, če imajo to
možnost,
- uporaba javnega prevoza in zmanjšanje uporabe osebnih vozil,
- zmanjšanje gospodarske aktivnosti, ki je prepoznana kot večji vir onesnaževanja.
Dolgoročni ukrepi:
- Investicijski projekti gospodinjstev za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi
napravami za ogrevanje stavb ter obnova posameznih delov ali celotnega zunanjega
ovoja stavb.
- Vgradnja kotlov na zemeljski plin ali toplotnih postaj ob hkratni priključitvi na
sistem distribucije zemeljskega plina ali omrežje daljinskega ogrevanja na območju,
kjer je kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina ali toplota
iz daljinskega ogrevanja, se lahko spodbuja s subvencijami države in občine.
- V skladu z zgornjima ukrepoma se naj izvajajo tudi investicijski projekti za
zmanjševanje energetske revščine ter prehoda na obnovljive vire energije. Obnovljivi
viri energije sicer vključujejo tudi manjša ali večja energetska postrojenja, ki
temeljijo na uporabi lesa kot goriva, ki pa je lahko problematično v mestih in drugih
geografskih ter klimatskih območjih, ki nimajo zadostne zmožnosti za razpršitev
prašnih delcev.
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-

Investicijski projekti za uporabo goriv ali tehnologij, ki imajo majhne emisije delcev,
v javnem potniškem prometu ali v vozilih, ki jih uporabljajo lokalne javne službe, se
lahko spodbujajo z dodatnimi subvencijami države in občine.
Spodbujanje državljanov k uporabi okoljsko sprejemljivim načinom prevoza.
Spodbujanje ekonomskih aktivnosti, ki ne temeljijo na pretiranem onesnaževanju
zraka.

Dolgoročni ukrepi se načrtujejo, vzpostavljajo ter izvajajo s pomočjo regulacije in
investicijskih programov organov države ter skupnosti EU, ki vključujejo vzpostavljanje
direktiv na ravni EU, zakonodaje posameznih držav ter končno implementacijo vsebine v
obliki vzpostavitve standardov (mejnih vrednosti), obveščanja javnosti ter izvajanja
dolgoročnih načrtov za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka ter posledično
človekovega zdravja. Del dolgoročnih ukrepov je tudi vzpostavljanje mejnih vrednosti
masnih koncentracij prašnih delcev PM2.5 ter PM10, ki prepoznano negativno vplivajo na
človekovo zdravje. V preglednici 2.4 sem se, ob vzpostavljeni mejni vrednosti s strani
Slovenije, EU ter WHO, odločil prikazati še mejne vrednosti treh različnih držav, ki imajo
velik vpliv v svetu s svojim številom prebivalstva in ekonomijami.
Preglednica 2.4: Mejne vrednosti masnih koncentracij prašnih delcev PM2.5 ter PM10 v/na
Sloveniji [24], EU [25], ZDA [26], Kitajskem [27], Indiji [28] ter po priporočilih Svetovne
Zdravstvene Organizacije (WHO) [29].
Država
Slovenija (EU)
Združene države Amerike

Ime
PM2.5

Kitajska
Indija
WHO
Slovenija (EU)
Združene države Amerike
Kitajska
Indija
WHO

PM10

Mejna vrednost
25 µg/m3 (letno povprečje)
20 µg/m3 (letno povprečje) do
leta 2020
12 µg/m3 (letno povprečje, v
povprečju skozi 3 leta)
15- 35 µg/m3 (letno povprečje)
40 µg/m3 (letno povprečje)
10 µg/m3 (letno povprečje)
25 µg/m3 (24h povprečje)
50 µg/m3 - 35x v enem letu (24h
povprečje)
40 µg/m3 (letno povprečje)
150 µg/m3 – 1x v enem letu (v
povprečju skozi 3 leta)
40-70 µg/m3 (letno povprečje)
60 µg /m3 (letno povprečje)
20 µg/m3 (letno povprečje)
50 µg/m3 (24h povprečje)

Zgoraj prikazane mejne vrednosti Evropske skupnosti v preglednici 2.4 so sicer med najbolj
ambicioznimi na svetu, a je vseeno opaziti pomanjkanje še ne določenih mejnih vrednosti za
manjše ultrafine delce ter kemično sestavo delcev, ki je zelo pomembna pri ocenjevanju
vpliva na zdravje.
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3 Metodologija raziskave
Eksperimentalni del diplomske naloge sem izvedel v treh korakih. V prvem koraku sem en
mesec izvajal meritve številčne koncentracije različnih velikosti prašnih delcev z optično
metodo štetja delcev v zunanjem okolju v okolici mesta Ljubljane. Meritve sem izvajal v
obdobju od 7. 7. 2017 do 11. 8. 2017. Te meritve sem nato obogatil tudi z vremenskimi
podatki s strani Agencije Republike Slovenije (ARSO) [30], ki so bili izmerjeni na najbližji
vremenski postaji v Ljubljani (Bežigrad) v času izvajanja lastnih meritev. V drugem koraku
sem izvedel analizo izmerjenih vrednosti. Izvajanje matematičnega, statističnega ter
grafičnega dela analize sem opravil v programskem jeziku »Python«, ki je bil v prvotni
različici izdan leta 1991 in katerega bolj podrobne karakteristike zaradi obsega diplomske
naloge ne bom opisal. V nadaljevanju sem s pomočjo elementarnih matematičnih izrazov ter
izmerjenih minutnih vrednosti številčnih koncentracij izračunal povprečne dnevne številčne
koncentracije vseh relevantnih velikosti, ki so v glavnem delu prvega koraka prispevale k
izračunu povprečne dnevne masne koncentracije prašnih delcev v obliki PM2.5 ter PM10.
Izračunane povprečne dnevne masne koncentracije PM10 sem nato primerjal z meritvami
ARSO [31] (merilna postaja Ljubljana – Bežigrad) ter PM2.5 (merilna postaja Ljubljana
Biotehniška fakulteta), ki so bile pravtako izvedene v obdobju izvajanja lastnih meritev,
vendar na drugi lokaciji. V nadaljevanju pa sem s pomočjo na novo uveljavljenega standarda
ISO 16890 (1-2), ki s praktičnim primerom testiranja zračnega filtra in poudarka na
filtriranju prašnih delcev v obliki številčnih koncentracij, izvedel učinkovitost filtriranja
glede na lastno izmerjene koncentracije prašnih delcev v zunanjem okolju. Ta podatek mi je
na samem koncu analize, v povezavi z vzpostavljenimi mejnimi vrednostmi WHO, pomagal
pri interpretaciji preprečevanja škodljivega učinka prašnih delcev na človekovo zdravje v
notranjem prostoru glede na meritve, izvedene v zunanjem okolju. V naslednjem koraku sem
izračunane masne koncentracije povezal z dostopnimi izmerjenimi vremenskimi
spremenljivkami, da bi lahko tudi sam praktično pridobil informacije o korelaciji med
izračunanimi povprečnimi dnevnimi masnimi koncentracijami prašnih delcev in izmerjenimi
vremenskimi spremenljivkami. V zadnjem koraku sem upošteval tudi standardno merilno
negotovost, ki sem jo pridobil s strani proizvajalca merilne naprave v relativni obliki ter v
samem zaključku eksperimentalnega dela izvedel interpretacijo analize in s tem zaključek
diplomske naloge.
Metoda izvajanja meritev
Pred prikazom uporabljenih preračunov bom opisal napravo, s katero sem izvajal meritve ter
pripadajočo se metodo izvajanja meritev. Danes na področju okoljskega spremljanja
onesnaženosti zraka s prašnimi delci poznamo večje število različnih merilnih metod, ki
merijo različne lastnosti prašnih delcev, med katerimi so najbolj pomembne in pogosto
uporabljene:
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- masna koncentracija z gravimetrično merilno metodo,
- številčna koncentracija z optično metodo štetja delcev,
- distribucija velikosti z električno spektrometrijo mobilnosti,
- kemična sestava prašnih delcev z energetsko rentgensko analizo.
Za kar najboljši možni nadzor bi bilo najbolje spremljati vsak aspekt prašnih delcev in
njihove porazdelitve zaradi dejstva, da ima vsaka merjena informacija svoje prednosti ter
pomanjkljivosti, s katerimi dopolnjujemo razumevanje stanja onesnaževanja s prašnimi
delci. Sam sem izvajal meritve številčne koncentracije prašnih delcev različnih velikosti z
napravo imenovano »11-C (classic)«, prikazano na sliki 3.1, ki je bila izdelana s strani
proizvajalca »Grimm« in temelji na optični metodi štetja delcev. Ta metoda je med najbolj
uporabljenimi na področju izvajanja meritev onesnaženosti prašnih delcev zaradi zelo
koristnih informacij o velikosti ter številu prisotnih delcev, s katerimi lahko dodobra
zapolnimo sliko razumevanja v vsakem trenutku merjenja, ki se izvaja avtomatsko, brez
potrebnega rednega poseganja ljudi, ki bi morali oskrbovati napravo s filtri ter izvajati
meritve le-teh, kot je to v primeru gravimetrične metode (novi modeli omogočajo tudi to).
V mojem primeru je bila s pomočjo te metode mogoča tudi pretvorba v masne koncentracije.
Uporabljena metoda temelji na sipanju svetlobe vgrajenega laserja ob mimoidoče delce in
zbiranju informacij o razpršeni svetlobi, ki zadane spektrometer ter s pomočjo fotonov
vzbudi prisotne elektrone, kar pa naposled povzroči električni signal, ki ga naprava analizira.
Meritve se izvajajo v samem premeru jedra snopa svetloba, ki prihaja iz laserja in kjer je
svetloba enako porazdeljena ter s tem najbolj učinkovita. Na robovih premera ima snop
svetlobe manjšo intenzivnost in je s tem meritev lahko popačena.

Slika 3.1: Grimm, model 11-C z optično metodo štetja delcev [32].

Optična metoda štetja delcev torej temelji na fizikalnemu dejstvu, da obsvetljeni delci
razpršijo svetlobo pod različnimi koti, z različnimi intenzivnostmi, katere lahko zaznamo in
uporabimo za analizo njihove velikosti, števila in drugih karakteristik (mase, kemične
sestave…). Elektromagnetno valovanje svetlobe ob interakciji z molekularno sestavo delca
rezultira v razpršitvi svetlobe, ki je plod lomljenja, odbitja, absorbcije ali upogiba same
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svetlobe. Manjši delci razpršijo svetlobo bolj intenzivno in pod manjšim kotom kot večji
delci, kar bo prikazano z naslednjo sliko 3.2.

Slika 3.2: Prikaz intenzivnost ter kot odboja svetlobe glede na aerodinamični premer velikosti
prašnega delca [33].

Intenzivnost razpršene svetlobe je odvisna od njene valovne dolžine, relativnega lomnega
količnika, kota odboja ter aerodinamičnega premera velikosti delca.
Kot odboja ter valovna dolžina sta odvisni od uporabljenega vira svetlobe, leč, s katerimi
lahko zajemamo več kotov svetlobe (bolj natančno merjenje velikosti) ter merilnika.
Relativni lomni količnik, ki je odvisen od sestave delca, pa je za določena okolja (urbano,
primestno…) lahko predpostavljen, tudi če ne izvajamo samih kemičnih analiz, katerih
merilniki so specifični. Predpostavlja se tudi, da je delec oblike krogle. Tako lahko s
pomočjo izmerjene intenzivnosti razpršene svetlobe ob preostalih znanih veličinah
pridobimo informacije o aerodinamičnemu premeru velikosti delca. Merimo lahko različne
velikosti katerih razpon je odvisen od zmogljivosti ter nastavitev spektrometra. V mojem
primeru je različnih velikosti 31, vse od 0,22 do 32 µm, ki so odvisne od razpona
intenzivnosti svetlobe.
Merjenje števila delcev se lahko izvaja istočasno z merjenjem intenzitete odbite svetlobe in
je odvisno od volumna vzorca, ki je nadalje odvisen od območja vzorčenja (efektivnega
premera laserskega žarka, globine polja merjenja), hitrosti pretoka zraka skozi napravo ter
časa vzorčenja. Naprave so narejene tako, da je pretok zraka skozi napravo konstanten in je
neodvisen od zunanjega zraka in njegovih okoliščin.
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Slika 3.3: Shematski prikaz delovanja optičnega štetja delcev [33].

Kljub temu da je lahko v napravi več leč, s katerimi zajemamo več kotov svetlobe ter s tem
bolj točno določamo velikosti delcev, ima metoda svoje pomanjkljivosti pri izvajanju
meritev velikosti, iz katerih izhaja tudi merilna negotovost. Te se dotikajo predpostavljanja
lomnega količnika ter oblike krogle, ki lahko ob različnih sestavah ter oblikah prašnih delcev
prikaže manjšo ali večjo intenzivnost odboja svetlobe ter s tem aerodinamični premer
velikosti delca. Pri izvajanju meritev števila delcev pa je ta pomanjkljivost v nihajočem se
pretoku zraka skozi napravo. Večje podrobnosti vseh zgoraj naštetih aspektov pa zaradi
obsega diplomske naloge nisem obravnaval.

3.1 Preračuni
Za pomoč pri pretvorbi izmerjenih minutnih številčnih koncentracij v masne koncentracije
PM2.5 ter PM10, pri računanju učinkovitosti filtriranja testnih filtrov iz standarda ISO
16890-1 ter končne primerjave z WHO standardom za PM10, PM2.5 in pregledu korelacije
masnih koncentracij z vremenskimi spremenljivkami sem uporabil naslednje matematične
izraze.

Pretvorba izmerjenih številčnih koncentracij v masne
koncentracije PM2.5 ter PM10
V samem začetku analize eksperimentalnega dela sem s pomočjo programskega jezika
python, vrednosti številčnih koncentracij izmerjenih vsako minuto (Pmk), ki se nahajajo v
seznamih omenjenih v prilogi A in jih je vsega skupaj 51840 za vsako posamezno velikost
ter spodnjega matematičnega izraza izračunal povprečne dnevne številčne koncentracije
vseh relevantnih razredov merjenja dotične merilne naprave (0.3 µm, 0.35 µm, 0.4 µm, 0.45
µm, 0.5 µm, 0.58 µm, 0.65 µm, 0.7 µm, 0.8 µm, 1.0 µm, 1.3 µm, 1.6 µm, 2.0 µm, 2.5 µm,
3.0 µm, 3.5 µm, 4.0 µm, 5.0 µm, 6.5 µm, 7.5 µm, 8.5 µm ter 10 µm) skozi celotni čas
izvajanja meritev.
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𝑷𝑷𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 =

∑ 𝑷𝑷𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒏𝒏

(3.1)

kjer oznake pomenijo:
- Ppdk [/] povprečne dnevne številčne koncentracije,
- Σ Pmk [/] seštetje minutnih številčnih koncentracij izmerjenih v enem dnevu,
- n [/] število izvedenih meritev v enem dnevu.

Ob tem bi bilo vredno omeniti, da kot relevantno začetno velikost upoštevamo 0.3 µm, ki je
v standardu EN 12341:2014 izvajanja meritev masnih koncentracij z gravimetrično metodo
[34] navedena kot velikost, katero uporabljeni standardizirani filtri zajemajo z 99.5 %
gotovostjo ter v standardu ISO 16890 (1-2) [19], [20] kot najmanjša velikost umetno
generiranih prašnih delcev, ki jih uporabljajo pri testiranju učinkovitosti filtriranja prašnih
delcev.
Za določevanje povprečne številčne koncentracije preko vseh dni merjenja pa sem uporabil
zgoraj omenjeni matematični izraz (3.1) in vanj vnesel pridobljene povprečne dnevne
številčne koncentracije.
S pomočjo izračunanih povprečnih dnevnih številčnih koncentracij prašnih delcev
relevantnih velikosti sem se lotil računanja dnevnih masnih koncentracij prašnih delcev
PM2.5 ter PM10. Te sem izračunal s pomočjo naslednjih dveh matematičnih izrazov.
𝟒𝟒∙𝝅𝝅∙𝒓𝒓𝒓𝒓𝟑𝟑
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𝟑𝟑
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(3.2)

kjer oznake pomenijo:
- m [µg] masa enega prašnega delca v obliki krogle,
- rk [µm] radij krogle,
- ρ [µg/µm3] gostota krogle.
Ob tem bi bilo vredno omeniti, da v praksi delci niso vedno v obliki krogle, vendar to
predpostavko uporabljamo z namenom poenostavljanja izračunov. Gostota krogle je 1
g/cm3, kar sem s pomočjo literature [35] ugotovil, da se v praksi največkrat uporablja kot
približek pravemu stanju.
𝑴𝑴𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝑷𝑷𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 ∙ 𝒎𝒎 ∙ 𝑸𝑸𝒗𝒗

(3.3)

kjer oznake pomenijo:
- Mpdk [µm/m3] povprečna dnevna masna koncentracija prašnih delcev določene
relevantne velikosti,
- Qv [m3] pretok zraka skozi samo napravo.
Zgornji matematični izraz je namenjen vsakemu velikostnemu razredu posebej, ki ga je
potrebno upoštevati za določevanje masnih koncentracij PM2.5 ter PM10. V primeru PM2.5
upoštevamo velikostne razrede ter njihove povprečne dnevne koncentracije od 0.3 do2.5 µm
in v primeru PM10 od 0.3 do10 µm, ki jih nato seštejemo ter tako pridobimo povprečno
masno koncentracijo za vsak dan izvajanja meritev posebej. V referenčni raziskavi [36],
kjer so se ukvarjali s podobnim izzivom, je bil tak pristop izbran zato, ker lahko
predvidevamo, da so pokriti vsi delci različnih velikosti, ki so pri vstopu v napravo razdeljeni
v pripadajoče se velikostne razrede (od 0.3 µm do 0.35 µm, od 0.35 µm do 0.40 µm in tako
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naprej vse do 10 µm), kateri so odvisni od velikosti prej omenjenih vstopnih kanalov v samo
napravo in zatorej ne izpustijo nobenih vmesnih velikosti. Ob tem bi bilo vredno omeniti, da
je v zadnjem delu zgornje enačbe upoštevan s proizvajalčeve strani predpisan pretok zraka
skozi samo napravo (Qv), ki šteje 1.2 l/min pretvorjen v m3, za potrebe končnega izračuna
masne koncentracije. Lahko bi meril ter izračunal in upošteval tudi spremembo pretoka zraka
skozi napravo, ki v praksi lahko vpliva na meritve številčne ali masne koncentracije, a je ta
zaradi obsega diplomske naloge ter s tem izvajanja meritev zanemarljiva.
Za določevanje povprečne masne koncentracije PM2.5 ter PM10 preko vseh dni merjenja pa
sem uporabil zgoraj omenjeni matematični izraz (3.3) in vanj vnesel pridobljene povprečne
številčne koncentracije preko vseh dni izvajanja meritev, kar sem si pomagal s programskim
jezikom python, ki je omogočal iterativno izvajanje celotnega preračuna. Podatka sem
kasneje uporabil pri klasifikaciji učinkovitosti filtriranja (dveh testnih filtrov) masnih
koncentracij PM2.5 ter PM10.
Standardni odklon
Primerjal sem tudi standardni odklon lastnih izračunanih povprečnih dnevnih masnih
vrednosti koncentracij z izmerjenimi vrednostmi s strani ARSO. Standardna deviacija je
statistični kazalec, ki prikazuje razpršenost izmerjenih vrednosti. Velika vrednost
standardnega odklona kaže na veliko razpršenost izmerjenih vrednosti, manjša pa ravno
nasprotno. Standardni odklon vseh izmerjenih enot je definiran z matematičnim izrazom
(3.4) in je bil uporabljen v primeru lastnih meritev ter posledično izračunanih masnih
koncentracij.
∑𝒏𝒏
�)𝟐𝟐
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kjer oznake pomenijo:
- xi [µm/m3] vrednosti posameznih spremenljivk,
- 𝑥𝑥̅ [µm/m3] povprečje vrednosti posameznih spremenljivk,
- N [/] število vseh uporabljenih spremenljivk.

Standardni odklon vzorca izmerjenih vrednosti, ki vsebuje popolnoma enako interpretacijo
oznak in je bil uporabljen v primeru izmerjenih vrednosti s strani ARSO, pa je definiran z
naslednjim matematičnim izrazom.
∑𝒏𝒏
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V samem preračunu sta bili s pomočjo programskega jezika python uporabljeni metodi
»pstdev« ter »stdev« iz paketa »statistics« [37].

Učinkovitost filtriranja masnih koncentracij PM2.5 ter
PM10
V nadaljevanju sem želel izračunati učinkovitost filtriranja filtra F7 ter F9 (označeno po
standardu EN 779:2012) iz standarda ISO 16890-1 s pomočjo izračunanih povprečnih
dnevnih masnih koncentracij PM2.5 ter PM10 in ju tako klasificirati v novi obliki, ki je kot
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omenjeno razdelana v standardu ISO 16890. Pri določevanju povprečne masne koncentracije
po filtriranju ter s tem določevanje klasifikacije obeh filtrov sem si pomagal z uporabo točk
iz standarda ISO 16890-1, ki se nahajajo v preglednici 6.4 iz Priloge A in predstavljajo
učinkovitosti filtriranja (v standardu označene z EA,i) določenih velikosti prašnih delcev (v
standardu označenih z di). Dobljene točke sem s pomočjo python programskega jezika
vnesel v graf ter s prilagajanjem krivulje, pri katerem sem uporabil postopek »nelinearne«
regresije in tako s pomočjo metode najmanjših kvadratov, ki minimizira vsoto kvadratov
razlik med vrednostjo funkcije v točki x in pripadajočo koordinato iz podatkov na y osi (v
mojem primeru s pomočjo eksponentne funkcije, ki pusti metodi izbor prostih parametrov),
ugotovil vrednosti učinkovitosti filtriranja izmerjenih velikosti številčnih koncentracij, ki
niso nujno iste kot je zapisano v standardu (od 0.30 do 10 µm). Izbrana ter spodaj zapisana
funkcija v absolutni obliki je po različnih poizkusih najbolje ustrezala zahtevi po ujemanju
z na začetku podanimi podatki (učinkovitost filtriranja ter pripadajoča velikost prašnih
delcev).
𝒛𝒛−𝒛𝒛𝒛𝒛
�
𝒔𝒔

𝒇𝒇𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 = 𝟏𝟏 − 𝒆𝒆�−

(3.6)

kjer oznake pomenijo:
- z [µm] velikosti aerodinamičnega premera prašnih delcev za katere pripadajoče
vrednosti izkoristka sem iskal,
- z0 [/] predstavlja pomik v x smeri in definira, pri kateri velikosti prašnih delcev bo
izkoristek filtra najbližje vrednosti 0,
- s [/] opisuje kako hitro se izkoristek filtra približuje največji vrednosti (1). Če je
njegova vrednost velika, to pomeni, da se izkoristek filtra počasi povečuje s
povečevanjem velikosti delcev.
Izbran model za majhne vrednosti izkoristkov ne bi bil primeren predvsem zaradi
neprilagajanja krivulje vhodnim podatkom v takem primeru. Pri samem preračunu je bila s
pomočjo programskega jezika python večkrat uporabljena iterativna metoda iz paketa
»SciPy« [38]. Enačbi (3.6) in (3.3), ki sta bili nadalje potrebni za izračun masne
koncentracije po prehodu čez sam filter, je potrebno reševati iterativno, saj kot je omenjeno,
je prisotnih več velikosti in pripadajočih se koncentracij, s pomočjo katerih sem izračunal
samo masno koncentracijo.

Korelacije izračunanih masnih koncentracij prašnih
delcev v povezavi z vremenskimi spremenljivkami
Aproksimacija prve stopnje
Pri samem izračunu korelacij masnih koncentracij prašnih delcv v povezavi s posameznimi
vremenskimi spremenljivkami sem si pomagal z izpeljavami prof. Slaviča [39] za
polinomsko aproksimacijo (prve stopnje), kjer sta ključna matematična izraza linearna
funkcija (polinom prve stopnje) (3.7) ter matematični izraz (3.8), ki predstavlja metodo
manjših kvadratov s pomočjo katere izračunamo iskane konstante.
𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒂𝒂𝟎𝟎 ∙ 𝒙𝒙𝒙𝒙 + 𝒂𝒂𝟏𝟏

(3.7)

kjer oznake pomenijo:
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-

a0 ter a1 [/] sta konstantni, s katerimi se lahko funkcija f(x) najbolje prilega v znanih
točkah xi z yi (vrednosti povprečnih dnevnih masnih koncentracijah), a0 je naklon
ravne linije ter a1 vrednost v kateri ravna linija preseka y-os,
xv [/] so znane vrednosti uporabljenih spremenljivk (v tem primeru so bile
uporabljene vremenske spremenljivke).

Metoda manjših kvadratov:
𝟐𝟐
𝐒𝐒(𝐚𝐚𝟎𝟎 , 𝐚𝐚𝟏𝟏 ) = ∑𝒏𝒏−𝟏𝟏
𝒊𝒊=𝟏𝟏 (𝒚𝒚𝒚𝒚𝒊𝒊 − (𝒂𝒂𝟎𝟎 ∙ 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊 + 𝒂𝒂𝟏𝟏 ))

(3.8)

kjer oznake pomenijo:
- xvi [/] vrednosti vremenskih spremenljivk,
- ymi [] vrednosti povprečnih dnevnih masnih koncentracij,
- n [/] število uporabljenih vrednosti.
V nadaljevanju je potrebno poiskati konstanti a0 in a1, da bo vsota kvadratov razlik med
funkcijo in tabelirano vrednostjo najmanjša možna. Vrednost bo najmanjša v stacionarni
točki, ki jo določimo s parcialnim odvodom po parametrih a0 in a1. V stacionarni točki velja
𝝏𝝏𝝏𝝏(𝒂𝒂𝒂𝒂,𝒂𝒂𝒂𝒂)
𝝏𝝏𝝏𝝏(𝒂𝒂𝒂𝒂,𝒂𝒂𝒂𝒂)
= 𝟎𝟎 in
= 𝟎𝟎 tako, da s parcialnim odvodom zgornje enačbe izpeljemo:
𝝏𝝏𝝏𝝏𝝏𝝏

𝝏𝝏𝝏𝝏𝝏𝝏

𝒏𝒏−𝟏𝟏
𝒏𝒏−𝟏𝟏
𝒂𝒂𝟎𝟎 ∑𝒏𝒏−𝟏𝟏
𝒊𝒊=𝟎𝟎 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊 + 𝒂𝒂𝟏𝟏 ∑𝒊𝒊=𝟎𝟎 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊 = ∑𝒊𝒊=𝟎𝟎 𝒚𝒚𝒚𝒚𝒊𝒊 ∙ 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊

in

𝒏𝒏−𝟏𝟏
𝒂𝒂𝟎𝟎 ∑𝒏𝒏−𝟏𝟏
𝒊𝒊=𝟎𝟎 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊 + 𝒂𝒂𝟏𝟏 ∙ 𝒏𝒏 = ∑𝒊𝒊=𝟎𝟎 𝒚𝒚𝒚𝒚𝒊𝒊

(3.9)

(3.10)

Na ta način dobimo sistem dveh linearnih enačb, v katerem sta neznanki a0 in a1. Sistem
enačb lahko rešimo in dobimo željene konstante. Metoda najmanjših kvadratov je primerna
za oceno resnične vrednosti obravnavanih spremenljivk, ki temelji na upoštevanju napake
pri samih meritvah in s tem aproksimacije. Linearna funkcija predstavlja ravno linijo (kjer
so xvi vrednosti ob izmerjenih ymi), ki zminimalizira vsoto kvadratov oddaljenosti
posameznih izmerjenih vrednosti in s katero aproksimiramo t. i. linearno odvisnost. Vsoto
vseh izmerjenih vrednosti zminimaliziramo s parcialnimi odvodi drugega matematičnega
izraza (3.8). S pomočjo teh parcialnih odvodov ter reševanjem linearnega sistema poiščemo
konstanti a0 ter a1. Nadalje pa s pomočjo polinoma prve stopnje (3.7), izračunanih konstant
z drugim matematičnim izrazom (3.8) (skupaj predstavljata aproksimacijski polinom prve
stopnje) ter uporabljenih vrednosti vremenskih spremenljivk izvedemo grafično
aproksimacijo, s katero lahko vidimo kakšen je naklon ravne linije in presečišče ter s tem
ugotovimo, ali z naraščanjem vrednosti vremenskih spremenljivk raste tudi masna
koncentracija prašnih delcev. Ta je bila izvedena s pomočjo python računalniškega
programa, knjižnico »matplotlib« [40] in »numpy« [41] ter s pomočjo pripadajočih funkcij
»polyfit« ter »poly1d«. »Polyfit« je uporabljena za izračun koeficientov polinoma, »poly1d«
pa za izračun vrednosti aproksimacijskega polinoma.
Korelacijski koeficient dveh neodvisnih spremenljivk ter ene odvisne
Pri samem izračunu korelacij masnih koncentracij prašnih delcv v povezavi z vremenskimi
spremenljivkami pa sem si pomagal z izpeljavami prof. Zaiontza [42], [43], s pomočjo
katerih si lahko pomagamo do izračuna korelacijskega koeficienta dveh neodvisnih ter ene
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odvisne spremenljivke. V mojem primeru sem za neodvisne spremenljivke predpostavljal
kombinacijo različnih vremenskih spremenljivk (temperatura, vlaga, hitrost vetra, smer
vetra), ki sem jih pridobil s strani ARSO za čas izvajanja lastnih meritev. Vremenske
spremenljivke sem kombiniral zaradi želje po ugotavljanju največjega ter najmanjšega
korelacijskega koeficienta, s katerim bi lahko predpostavljal korelacijo z izračunanimi
masnimi koncentracijami kot odvisno spremenljivko in tako ugotovil, kako velika je
odvisnost masnih koncentracij prašnih delcev od določenih vremenskih spremenljivk. Izraz,
ki ga uporabimo pri izračunu korelacijskega koeficienta dveh spremenljivk, je podan kot:
𝒓𝒓𝒙𝒙𝒙𝒙 =

∑𝒏𝒏
�∙𝒚𝒚
�
𝒊𝒊=𝟏𝟏 𝒙𝒙𝒊𝒊 ∙𝒚𝒚𝒊𝒊 −𝒏𝒏∙𝒙𝒙

𝟐𝟐
𝟐𝟐
𝒏𝒏
𝟐𝟐
��∑𝒏𝒏
�𝟐𝟐 )
𝒊𝒊=𝟏𝟏 𝒙𝒙𝒊𝒊 −𝒏𝒏∙𝑥𝑥̅ �∙(∑𝒊𝒊=𝟏𝟏 𝒚𝒚𝒊𝒊 −𝒏𝒏∙𝒚𝒚

(3.11)

kjer oznake pomenijo:
- xi [/] vrednosti posameznih spremenljivk (x),
- 𝑥𝑥̅ [/] povprečje vrednosti spremenljivk (x),
- yi [/] vrednosti posameznih spremenljivk (y),
- 𝑦𝑦� [/] povprečje vrednosti spremenljivk (y),
- n [/] število obravnavanih spremenljivk.

Izraz za korelacijski koeficient večih spremenljivk je podan kot:
𝒓𝒓𝟐𝟐𝒙𝒙𝒙𝒙 +𝒓𝒓𝟐𝟐𝒚𝒚𝒚𝒚 −𝟐𝟐∙𝒓𝒓𝒙𝒙𝒙𝒙 ∙𝒓𝒓𝒚𝒚𝒚𝒚 ∙𝒓𝒓𝒙𝒙𝒙𝒙

𝑹𝑹𝒛𝒛,𝒙𝒙𝒙𝒙 = �

𝟏𝟏− 𝒓𝒓𝟐𝟐𝒙𝒙𝒙𝒙

(3.12)

kjer oznake pomenijo:
- rxz [/] korelacijski koeficient neodvisne (x) ter odvisne (z) spremenljivke,
- ryz [/] korelacijski koeficient neodvisne (y) ter odvisne (z) spremenljivke,
- rxy [/] korelacijski koeficient neodvisnih (x, y) spremenljivk.
Zaradi premajhnega vzorca uporabljenih izmerjenih vrednosti lahko pride do pristranskih
rezultatov, zato moramo v takem primeru uporabiti izraz za prilagojen korelacijski koeficient
večih spremenljivk, ki je zapisan v naslednji obliki:
𝑹𝑹𝟐𝟐𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝟏𝟏 −

(𝟏𝟏−𝑹𝑹𝟐𝟐 )∙(𝒏𝒏−𝟏𝟏)
𝒏𝒏−𝒌𝒌−𝟏𝟏

(3.13)

kjer oznake pomenijo:
- R [/] korelacijski faktor večih spremenljivk,
- k [/] število uporabljenih neodvisnih spremenljivk,
- n [/] število uporabljenih odvisnih spremenljivk.
Pri samem preračunu je bil sicer upoštevan korelacijski koeficient večih spremenljivk (3.12)
ter s pomočjo programskega jezika python večkrat uporabljen paket »pandas« [44], ki služi
strukturiranju ter analizi podatkov.
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3.2 Eksperimentalni del
Analiza podatkov
Kot je bilo omenjeno, sem analizo izvajal s pomočjo programskega jezika »Python«. Pri
sami analizi sem časovni potek izračunanih povprečnih dnevnih masnih koncentracij
prikazal v grafični obliki, primerjal z izmerjenimi vrednostmi s strani ARSO [31] ter
primerjal z mejnimi vrednostmi WHO za masne koncentracije PM10 ter PM2.5. Sledil je
izračun učinkovitosti filtriranja filtra F7 ter F9 (označena po starem standardu EN 779:2012)
z uporabo izračunanih povprečnih dnevnih masnih koncentracij PM2.5 ter PM10, po zgledu
končne učinkovitosti opisane v novem standardu EN 16890-1, s pomočjo katerih
zagotavljamo kakovost notranjega zraka. Na samem koncu sem prikazal korelacije
izračunane masne koncentracije z vremenskimi spremenljivkami.

Časovni potek izračunanih povprečnih dnevnih masnih
koncentracij PM2.5 ter PM10
Časovni potek izračunanih povprečnih dnevnih masnih koncentracij izvajanja meritev bom
prikazal s spodnjima grafoma 3.4 ter 3.5, ki sem ju izrisal s pomočjo predhodno opisanimi
matematičnimi izrazi (3.1, 3.14 ter 3.15) in tako kot vse naslednje, izrisal s pomočjo
knjižnice »matplotlib« [40], ki je del python računalniškega programa ter je namenjena
izrisovanju grafov.

Slika 3.4: Časovni potek izračunane povprečne dnevne koncentracije delcev PM2.5.
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Slika 3.5: Časovni potek izračunane povprečne dnevne masne koncentracije delcev PM10.

Izračunana povprečna dnevna masna koncentracija PM2.5 preko vseh dni izvajanja meritev
je bila 21,2 µg/m3, povprečna dnevna masna koncentracija PM10 pa 59,6 µm/m3. Izračunana
najvišja dnevna masna koncentracija PM2.5 je bila 47,6 µg/m3, najnižja pa 8,7 µg/m3.
Izračunana najvišja dnevna masna koncentracija PM10 je bila 145,2 µg/m3, najnižja pa 26,4
µg/m3.
Zanimivo je tudi dejstvo, da prašni delci velikosti od 0,3 do 2,5 µm (PM2.5) prispevajo v
povprečju 35,6 % masni delež koncentracij PM10, čeprav predstavljajo kar 99,7 % številčni
delež koncentracij prašnih delcev v velikosti do 10 µm.

Primerjava izračunanih ter izmerjenih povprečnih
dnevnih masnih koncentracij PM2,5 ter PM10
Primerjavo časovnega poteka lastnih izračunanih povprečnih dnevnih masnih koncentracij
ter povprečnih dnevnih masnih koncentracij izmerjenih s strani ARSO bom prikazal z
grafoma 3.6 ter 3.7.
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Slika 3.6: Primerjava časovnega poteka izračunanih masnih ter izmerjenih masnih vrednosti PM2.5.

Slika 3.7: Primerjava časovnega poteka izračunanih masnih ter izmerjenih masnih vrednosti PM10.

S strani ARSO izmerjena povprečna dnevna masna koncentracija PM2.5, preko vseh dni
lastnega izvajanja meritev, je bila 12,3 µg/m3, povprečna dnevna masna koncentracija PM10
pa 17,0 µg/m3. Izmerjena najvišja dnevna masna koncentracija PM2.5 je bila 23,0 µg/m3,
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najnižja pa 5,0 µg/m3. Izmerjena najvišja dnevna masna koncentracija PM10 je bila 35,0
µg/m3, najnižja pa 0,0 µg/m3.
Standardna deviacija lastnih izračunanih masnih koncentracij PM2.5 je znašala 9,3, medtem
ko je za PM10 znašala 24,4. Standardna deviacija masnih koncentracij PM2.5 izvedenih
meritev s strani ARSO je znašala 4,3, medtem ko je za PM10 znašala 7,2.

Preseganje mejnih vrednosti (PM2.5 ter PM10) Svetovne
zdravstvene organizacije (WHO)
Mejne vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so bile omenjene v drugem
poglavju in pri masnih koncentracijah PM2.5 znašajo 25 µg/m3 (24h povprečje) ter PM10
50 µg/m3 (24h povprečje). Preseganje mejnih vrednosti lastnih izračunanih vrednosti
povprečnih dnevnih masnih koncentracij PM2.5 ter PM10 bom prikazal z naslednjima
grafoma 3.8 ter 3.9.

Slika 3.8: Grafični prikaz časovnega poteka preseganja mejnih vrednosti lastnih izračunanih masnih
koncentracij PM2.5.

Mejne vrednosti PM2.5 so bile pri lastnih izračunanih masnih koncentracijah presežene v
kar 25 % deležu vseh dni izvajanja meritev (9 od 36 dni). Mejne vrednosti niso bile presežene
pri izmerjenih masnih koncentracijah s strani ARSO.
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Slika 3.9: Grafični prikaz časovnega poteka preseganja mejnih vrednosti lastnih izračunanih masnih
koncentracij PM10.

Mejne vrednosti PM10 so bile pri lastnih izračunanih masnih koncentracijah presežene v kar
58,3 % deležu vseh dni izvajanja meritev (21 od 36 dni). Mejne vrednosti niso bile presežene
pri izmerjenih masnih koncentracijah s strani ARSO.

Učinkovitost filtriranja PM2.5 ter PM10
Pri preverjanju učinkovitosti filtriranja lastnih izračunanih koncentracij PM2.5 ter PM10 in
s tem zagotavljanju kakovosti notranjega zraka sem si pomagal s standardom ISO 16890-1
[19]. Standard ISO 16890 (1-2) je, kot omenjeno, vzpostavljal nov način klasifikacije filtrov
za uporabo pri prezračevalnih napravah za zagotavljanje kakovosti notranjega zraka. Na
samem koncu je priložena tabela z vrednostmi učinkovitosti filtriranja določenih velikosti
prašnih delcev in filtra F7 ter F9 označena po starem standardu EN779. Tabelo semgrafično
obogatil s krivuljo, ki se je najbolj prilagajala podatkom in sicer s pomočjo matematičnega
izraza (3.16). Tabela je prikazana s spodnjim grafom 3.10.
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Slika 3.10: Grafični prikaz učinkovitosti filtriranja različnih velikosti prašnih delcev s strani testnega
filtra F7 iz standarda ISO 16890-1 [19].

Kot lahko vidimo, je največja učinkovitost filtriranja večjih delcev, ki pri velikostih od 7 do
10 µm znaša 100 %, medtem ko pri velikostih od 0,3 do 0,5 znaša vsega 51,5 %. S spodnjima
grafoma 3.11 ter 3.12 bom prikazal dejanski časovni potek lastnih izračunanih povprečnih
dnevnih vrednosti masnih koncentracij po filtru F7 in s tem (v teoriji) v zraku notranjega
prostora.
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Slika 3.11: Primerjava časovnega poteka povprečne dnevne masne koncentracije delcev PM2.5 pred
in po filtru F7.

Slika 3.12: Primerjava časovnega poteka povprečne dnevne masne koncentracije delcev PM10 pred
in za filtrom F7.

Kot lahko vidimo, masne koncentracije po obravnavanem filtru ne bi niti v enem dnevu
izvajanja meritev presegale mejnih vrednosti vzpostavljenih s strani WHO. Ob tem bi bilo
potrebno dodati, da se filtri skozi čas uporabe tudi zasičijo z ujetimi prašnimi delci in tako
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njihova učinkovitost ni več ista, kot je bila na začetku uporabe (lahko je manjša, lahko pa
tudi večja). Na samem koncu obravnave filtra F7 (EN779) sem, s pomočjo prilagojene
krivulje ter podatkov o pripadajočih učinkovitosti filtriranja lastnim izmerjenim velikostim,
klasificiral filter glede na novo uveljavljen standard ISO 16890. Izračunana povprečna
dnevna masna koncentracija PM2.5 preko vseh dni izvajanja meritev pred filtrom F7 je bila
21,2 µg/m3, povprečna dnevna masna koncentracija PM2.5 za filtrom pa 5,2 µg/m3.
Izračunana povprečna dnevna masna koncentracija PM10 preko vseh dni izvajanja meritev
pred filtrom F7 je bila 59,6 µg/m3, povprečna dnevna masna koncentracija PM10 za filtrom
pa 5,5 µg/m3. Obravnavani filter F7 ima tako izračunano učinkovitost filtriranja ISO
ePM2.5: 75 % ter ISO ePM10: 91 %.
V nadaljevanju bo z grafom 3.13 prikazana prilagojena krivulja učinkovitosti filtriranja
določenih velikosti testnega filtra F9. Ta je bila pridobljena s pomočjo podatkov, ki so bili
priloženi v standardu ISO 16890-1 in nadalje obdelani s pomočjo matematičnega izraza
(3.17)..

Slika 3.13: Grafični prikaz učinkovitosti filtriranja različnih velikosti prašnih delcev s strani testnega
filtra F9 iz standarda ISO 16890-1 [19].

Kot lahko vidimo, je največja učinkovitost filtriranja večjih delcev, ki pri velikostih od 7 do
10 µm znaša 100 %, medtem ko pri velikostih od 0,3 do 0,5 znaša 68 %. S spodnjima
grafoma 3.14 ter 3.15 bom prikazal dejansko časovni potek lastnih izračunanih povprečnih
dnevnih vrednosti masnih koncentracij po filtru F9 in s tem (v teoriji) v zraku notranjega
prostora.
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Slika 3.14: Primerjava časovnega poteka povprečne dnevne masne koncentracije delcev PM2.5 pred
in za filtrom F9.

Slika 3.15: Primerjava časovnega poteka povprečne dnevne masne koncentracije delcev PM10 pred
in za filtrom F9.

Kot lahko vidimo, masne koncentracije po obravnavanem filtru ne bi niti v enem dnevu
izvajanja meritev presegale mejnih vrednosti vzpostavljenih s strani WHO. Na samem koncu
obravnave filtra F9 (EN779) sem, s pomočjo prilagojene krivulje ter podatkov o pripadajočih
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učinkovitosti filtriranja lastnim izmerjenim velikostim, klasificiral filter glede na novo
uveljavljen standard ISO 16890. Izračunana povprečna dnevna masna koncentracija PM2.5
preko vseh dni izvajanja meritev pred filtrom F9 je bila 21,2 µm/m3, povprečna dnevna
masna koncentracija PM2.5 za filtrom pa 2,8 µg/m3. Izračunana povprečna dnevna masna
koncentracija PM10 preko vseh dni izvajanja meritev pred filtrom F9 je bila 59,6 µg/m3,
povprečna dnevna masna koncentracija PM10 za filtrom pa 2,8 µg/m3. Obravnavani filter
F9 ima tako izračunano učinkovitost filtriranja ISO ePM2.5: 87 % ter ISO ePM10: 95 %.

Prikaz korelacije izračunanih povprečnih dnevnih masnih
koncentracij z vremenskimi spremenljivkami
Kot je bilo omenjeno, imajo vremenske spremenljivke zelo velik vpliv na masne ter številčne
koncentracije prašnih delcev in njihovo sestavo ter s tem na samo kakovost zraka v
notranjem prostoru. Zaradi tega je smiselno preučiti korelacijo izračunanih povprečnih
dnevnih masnih koncentracij v povezavi z izmerjenimi vremenskimi spremenljivkami s
strani ARSO. Tako v teoriji kot v praksi se je izkazalo, da so najbolj pomembne vremenske
spremenljivke:
- temperatura,
- vlaga,
- hitrost vetra,
- smer vetra.
Zaradi obsega diplomske naloge sem se osredotočil na korelacijo med posameznimi
vremenskimi spremenljivkami v povezavi z izračunano povprečno dnevno masno
koncentracijo prašnih delcev PM2.5 ter korelacije med dvema neodvisnima vremenskima
spremenljivkama ter izračunano povprečno dnevno masno spremenljivko kot odvisno
spremenljivko.
Povprečna temperatura skozi vse dni merjenja je znašala 24,2 °C, povprečna vlaga je bila
62,8 %, povprečna hitrost vetra 1,4 m/s in povprečna smer vetra 135,8 °. Zaradi obsega
diplomske naloge ter dejstva, da so si korelacije med vremenskimi spremenljivkami in
izračunanimi PM2.5 ter PM10 zelo podobne, bom prikazal samo korelacije, ki so povezane
z masnimi koncentracijami PM2.5. S spodnjimi grafi 3.16, 3.17, 3.18 ter 3.19 bom tako
najprej prikazal korelacijo med posamezni vremenskimi spremenljivkami ter izračunano
masno koncentracijo PM2.5, ki sem jo izvedel s pomočjo aproksimacije s prvo stopnjo. Ta
je bila, kot je bilo že omenjeno, izvedena s pomočjo python računalniškega programa,
knjižnice »matplotlib« in »numpy« ter pripadajočih knjižnic »poly1d« ter »polyfit«.
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Slika 3.16: Korelacija izmerjene povprečne dnevne masne koncentracije PM2.5 in povprečne
dnevne temperature.

Kot lahko vidimo, so se z večjim naklonom aproksimacijske krivulje v levo, ob naraščanju
temperature, dvigale tudi vrednosti masne koncentracije. To bi bilo sicer zanimivo preveriti
tudi ob zimskem času, ko je sonca manj, ponoči pa vseeno delujejo tudi individualna ter
skupna kurišča.

Slika 3.17: Korelacija izmerjene povprečne dnevne masne koncentracije PM2.5 in povprečne
dnevne vrednosti vlage.
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Kot lahko vidimo, z manjšim naklonom aproksimacijske krivulje v levo so se ob naraščanju
vlage zelo počasi dvigale tudi masne koncentracije. Največje koncentracije so največkrat
prisotne ob vrednostih vlage od 40 pa do 65 %. Takšne ugotovitve prisotne korelacije bi bilo
vredno še bolj podrobno obravnavati tudi čez daljše časovno obdobje, ob različnih letnih
časih ter na različnih geografskih področjih.

Slika 3.18: Korelacija izmerjene povprečne dnevne masne koncentracije PM2.5 in povprečne
dnevne hitrosti vetra.

Kot lahko vidimo, ob naklonu aproksimacijske krivulje v desno so se ob naraščanju hitrosti
vetra zniževale tudi masne koncentracije. Največje vrednosti masne koncentracije so se
pojavile ob počasnem vetru vse do 1,5 m/s, najmanjše pa do 3 m/s. Nad to hitrostjo se prašni
delci ne zadržujejo več ob samih tleh in so tako razpršeni preko večjega vertikalnega kot
horizontalnega območja.
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Slika 3.19: Korelacija izmerjene povprečne dnevne masne koncentracije PM2.5 in povprečne dnevne
smeri vetra.

Kot lahko vidimo, ob horizontalnem položaju aproksimacijske krivulje so se masne
koncentracije zviševale v smeri od 0 do 150 ° ter od 230 do 350 °. Bolj podrobno smer ter
hitrost vetra bom obravnaval v naslednjem poglavju, kjer bom poizkušal dodatno analizirati
dobljene rezultate.
Zgoraj so prikazane korelacije posameznih vremenskih spremenljivk z masno koncentracijo
PM2.5. Spodaj v preglednici 3.1 so s pomočjo enačbe (3.13) izračunani korelacijski
koeficienti, ki prikazujejo, v kakšni povezavi so masne koncentracije z vremenskimi
spremenljivkami in kombinacija, katera najbolj vpliva na samo korelacijo prašnih delcev.
Preglednica 3.1: Pregled vrednosti korelacijskega koeficienta pripadajočih dveh neodvisnih
spremenljivk z masno koncentracijo PM2.5.

Korelacija dveh neodvisnih
spremenljivk z masno koncentracijo
PM2.5
Temperatura in vlaga
Temperatura in hitrost vetra
Temperatura in smer vetra
Vlaga in hitrost vetra
Hitrost in smer vetra

Vrednost korelacijskega koeficienta
0.372
0.237
0.238
0.009
0.005

Izračunane vrednosti prikazujejo, da so bile v tem primeru masne koncentracije prašnih
delcev v 37 % odvisnosti od temperature in vlage, 24 % od temperature in hitrosti vetra, 24
% od temperature in smeri vetra ter zanemarljive odvisnosti od vlage in hitrosti vetra ter
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hitrosti in smeri vetra kot kombinaciji neodvisnih spremenljivk, ki najmanj vplivajo na
korelacijo povprečnih dnevnih masnih koncentracij prašnih delcev.

Merilna negotovost
Pri meritvah je potrebno ovrednotiti izmerjene vrednosti z oceno merilne negotovosti, ki jo
razlikujemo glede na vrsto tip A in tip B [45]. Merilna negotovost tipa A se ponavadi
uporablja pri ponavljanju meritev izbrane meritve, kjer iz izmerjenih vrednosti določimo
povprečno vrednost in standardni odklon. Izvajanje meritev eksperimentalnega dela
diplomske naloge pa je temeljil na eni sami meritvi. V tem primeru sem moral uporabiti
merilno negotovost tipa B, ki temelji na podlagi vira negotovosti merilne opreme, ki sem jo
pridobil s strani proizvajalca. Lahko bi temeljila tudi na oceni iz certifikatov umerjanja,
priročnikov, standardov in drugih priporočil. Oceno merilne negotovosti podajamo na
podlagi izkušenj, podatkov o predhodnih meritvah in podatkih o ponovljivosti meritev. V
praksi imamo podane mejne merilne pogreške, ki so podani z intervalom [-a, +a]. Sam sem
imel s strani proizvajalca podan mejni merilni pogrešek v relativni obliki, ki sem ga s
pomočjo aritmetične srednje vrednosti intervala ter spodaj zapisane enačbe (3.18) pretvoril
v standardno merilno negotovost tipa B.
𝒖𝒖𝑩𝑩 (𝒙𝒙) =

𝒂𝒂

√𝟑𝟑

(3.18)

V splošnem je za standardno merilno negotovost značilno, da predstavlja interval in s tem
raven zaupanja, v katerega spada 68,3 % vseh meritev. Če želimo, da je ta raven zaupanja
višja, moramo izračunano standardno merilno negotovost pomnožiti s faktorjem razširitve
(k). V splošnem velja, da faktor razširitve (k=1) predstavlja 68,3 %, faktor razširitve (k=2 in
k=3) pa 95,5 % ter 99,7 % verjetnost, da bo izvedena meritev v takšnem intervalu.
𝒖𝒖𝟗𝟗𝟗𝟗% = 𝒌𝒌 ∙ 𝒖𝒖𝑩𝑩 (𝒙𝒙)

(3.19)

Merilna negotovost je različna za vsako izvedeno meritev. Kot primer bo merilna negotovost
izvedenih meritev številčnih koncentracij prašnih delcev izračunana ter prikazana za dva
skrajna primera, največje ter najmanjše merjene velikosti prašnih delcev (0.3 ter 10 µm) iz
priloženih seznamov izmerjenih vrednosti omenjenih v prilogi A. Razširjena merilna
negotovost največje izmerjene vrednosti 299688 števila delcev velikosti 0.3µm znaša (+-)
10381 delcev s 95 % stopnjo zaupanja, kar je 3,46 % izraženo v relativni obliki. Razširjena
merilna negotovost največje izmerjene vrednosti 4601 števila delcev velikosti 10 µm znaša
(+-) 159 delcev s 95 % stopnjo zaupanja, kar je 3,46 % izraženo v relativni obliki.
V primeru, ko računamo vrednosti posredno merjenih veličin (y(x)), katere vsebujejo med
seboj neodvisne merilne negotovosti neposredno izmerjenih veličin (xi), je potrebno na
podlagi aproksimacije s kvadrati prvih dveh členov v Taylorjevi vrsti izračunati t. i. skupno
(kombinirano) negotovost (uc), ki je prikazana s spodnjim matematičnim izrazom:
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𝒖𝒖𝒄𝒄 (𝒚𝒚) = �∑𝒏𝒏𝒊𝒊=𝟏𝟏(

𝝏𝝏𝒙𝒙𝒊𝒊

(3.20)

∙ 𝒖𝒖(𝒙𝒙𝒊𝒊 ))𝟐𝟐

V okviru tega eksperimentalnega dela diplomske naloge so bile uporabljene izmerjene
vrednosti vremenskih spremenljivk s strani Agencije Republike Slovenije, katere sem
uporabil pri prikazu korelacije v povezavi z izmerjenimi masnimi vrednostmi prašnih delcev
in zatorej ni bilo potrebno izračunati skupne negotovosti. Potrebne podatke sem dobil s strani
ARSO in so zapisani v preglednici 3.1. Razširjena merilna negotovost tipa B izvajanja
meritev PM2.5 z gravimetrično metodo je pri največji izmerjeni masni koncentraciji (23
µm/m3) 3 µm/m3. Razširjena merilna negotovost tipa B izvajanja meritev PM10 z
gravimetrično metodo pa je pri največji izmerjeni masni koncentraciji (35 µm/m3) 5 µm/m3.
Merilni pogrešek izvajanja meritev temperature z uporovnim termometrom je podan
absolutno in je enak 0,17 °C v celotnem merilnem območju. Razširjena merilna negotovost
uporovnega termometra je tako znašala 0,2 °C.
Merilni pogrešek izvajanja meritev relativne vlažnosti s kapacitivnim merilnim principom
je podan absolutno in je enak 3,46 % (relativne vlažnosti) v celotnem merilnem območju.
Razširjena merilna negotovost kapacitivnega merilnega principa je tako znašala 4 %
(relativne vlažnosti).
Merilni pogrešek izvajanja meritev hitrosti vetra z rotacijskim anemometrom je podan
absolutno in je enak 0,17 m/s v celotnem merilnem območju. Razširjena merilna negotovost
rotacijskega anemometra je tako znašala 0,2 m/s.
Merilni pogrešek izvajanja meritev smeri vetra z optoelektronskim merilnikom je podan
absolutno in je enak 10,8 ° v celotnem merilnem območju. Razširjena merilna negotovost
optoelektronskega merilnika je tako znašala 12,5 °.
Preglednica 3.2: Podatki o uporabljeni merilni opremi pri izvajanju meritev.
Vrsta izvedenih
meritev
Merjenje številčne
koncentracije
prašnih delcev
Temperatura zraka
Relativna vlažnost
zraka
Hitrost vetra
Smer vetra
Merjenje masne
koncentracije
PM2.5
Merjenje masne
koncentracije
PM10
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Merilna oprema

Merilno območje

Mejni pogrešek

Izdelovalec

Električni
spektrometer
(optična metoda
štetja delcev)
Uporovni
termometer
Kapacitivni
merilni princip
Rotacijski
anemometer
Optoelektronski
merilnik smeri
Gravimetrična
metoda

0 – 3000000
delcev na liter

3%

Grimm (model:
11-C (classic))

-80 °C do +60°C

0,17 °C

0 do 100% r.v.

3,46 % r.v.

0,4 do 75 m/s

0,17 m/s

0 do 360 °C

10,8 °

1,2 do 160 ng/m3

12 %

Viasala (model:
HMP155)
Viasala (model:
HMP155)
Viasala (model:
WAA151)
Viasala (model:
WAV151)
Leckel

Gravimetrična
metoda

1 do 160 ng/m3

13 %

Derenda (model:
LVS3D)

4 Rezultati in diskusija
Eksperimentalni del se je, kot omenjeno, izvajal v okolici Ljubljane, z razlogom ugotavljanja
kakovosti zunanjega zraka, ki direktno vpliva na kakovost notranjega zraka tamkajšnih
prebivalcev, ki so sami, brez kakršnihkoli naprav, zaznali onesnaževala v zraku. To so
zaznavali tudi s preprostimi sledmi onesnaževal na zunanjih predelih stanovanjskih površin
(okna, vrata…) in po daljšem času s poslabšanjem svojega zdravja. Potrebno je bilo preveriti,
ali bi lahko izmerjene številčne ter izračunane masne koncentracije prašnih delcev, in njihov
negativni vpliv na človekovo zdravje, omejili s prezračevalnim sistemom, ki bi vseboval
enega od dveh filtrov iz standarda ISO 16890. To sem uspel potrditi, saj so bile izračunane
masne koncentracije v odvisnosti od časa merjenja po samem filtru veliko manjše od
škodljivih mejnih ravni predpisanih s strani Svetovne Zdravstvene organizacije. Za bolj
kakovostne ugotovitve bi bilo potrebno redno izvajati nadzor vsakega območja, pri katerem
se lahko zazna povišano onesnaževanja zraka. Nadzor bi se lahko opravljal z bolj
dolgotrajnim izvajanjem meritev, z lokalnim spremljanjem vremenskih spremenljivk ter
kemično analizo izmerjenih prašnih delcev. Ob večjem in bolj dolgotrajnem spektru
izmerjenih vrednosti bi morala biti tudi analiza bolj kompleksna. Analiza eksperimentalnega
dela v tretjem poglavju je sicer zaradi obsega diplomske naloge, pomanjkanja znanja ter
merilne opreme elementarne narave. Izognil sem se bolj kompleksni analizi podatkov, ki bi
lahko vsebovala določitev vzroka onesnaževanja. Ta bi bila lahko določena s pomočjo dlje
trajajočega izvajanja meritev in izračuna največjih ter najmanjših izmerjenih koncentracij ob
določenih dnevih v tednu, urah v dnevu ob določenih vremenskih spremenljivkah (predvsem
smeri vetra in hitrosti vetra) ter pripadajočih geografskih ter družbeno-ekonomskih
značilnostih okolja, s katerimi bi lahko izpolnil del analize vzroka onesnaževanja. V drugem
delu bi bilo potrebno izvesti tudi kemično analizo prašnih delcev. Kemična analiza bi s
pomočjo prvega dela lahko določila kakšna je vrsta vzroka za onesnaževanjem. Ta bi lahko
bila lokalne ali pa regionalne (globalnega) vrste, povzročena s strani naravnih značilnosti
okolja ali pa s strani človeških dejavnosti, kot je npr. kmetijska industrija, kemijska
industrija, industrija predelave materialov, bližnje transportne povezave, uporaba
individualnih kurišč, itd. V lastnem primeru sem sicer poizkušal izvesti manjši del prvega
dela bolj kompleksne analize, ki med drugim vsebuje tudi analizo smeri vetra ter okolju
pripadajočih geografskih značilnosti in človeških aktivnosti. Spodaj je s slikama 4.1 ter 4.2
prikazan osnovni vzorec takšne analize, ki pa ni daleč od realnega, bolj kompleksnega, s
katerim bi lahko prišel do jasnih odgovorov na zgoraj omenjena vprašanja.
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Slika 4.1: Krajša vizualna analiza morebitnih povzročiteljev onesnaževanja s prašnimi delci v
lokalnem okolju. Z oranžno barvo je označena lokacija izvajanja meritev, z belo barvo so obarvane
industrijske površine, z rdečo bivalne površine ljudi (individualne hiše…), z zeleno kmetijske
površine ter z modro transportne površine. V desnem spodnjem kotu je prikazana vetrovnica s
pripadajočimi se smermi in hitrostmi vetra izmerjenih s strani ARSO v Ljubljani-Bežigrad.

Slika 4.2: Krajša vizualna analiza morebitnih povzročiteljev onesnaževanja s prašnimi delci z malo
bolj oddaljenega pogleda lokalnega okolja. Z oranžno barvo je označena lokacija izvajanja meritev,
z belo barvo so obarvane industrijske površine, z rdečo bivalne površine ljudi (individualne hiše, vasi
in mesta), z zeleno kmetijske površine ter z modro transportne površine. V desnem spodnjem kotu
je prikazana vetrovnica s pripadajočimi se smermi in hitrostmi vetra izmerjenih s strani ARSO v
Ljubljani-Bežigrad.
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Tako je prikazana predhodno omenjena krajša analiza povzročiteljev onesnaževanja. Ta bi
morala biti dopolnjena z bolj oddaljenim, regijskim pogledom možnih povzročiteljev ter
kemijsko analizo samih prašnih delcev. V zgornjem primeru lahko vidimo, da sicer časovni
potek lokalno ne preveč točnih podatkov o hitrostih ter smereh vetra kažejo na to, da večji
del onesnaževanja prihaja iz severa, severovzhoda, kar posledično kaže na to, da je največje
onesnaževanje s strani kmetijskih površin ter v manjši meri s strani bližnjih manjših
industrijskih obratov. To bi seveda bilo potrebno potrditi ali ovreči s kemijsko analizo delcev
v odvisnosti od časa. Za kakovost notranjega zraka pa je zgornja analiza pomembna, saj bi
se ob dlje časa trajajočem in prevladujočem se onesnaževanju poizkušali izogniti črpanju
zraka z omenjenih strani ter na ta način poizkušali zmanjšati direktni vnos onesnaževal v
prezračevalni sistem. Zgornja analiza je bila izvedena s pomočjo vetrovnih podatkov s strani
ARSO, pripadajoče vetrovnice, ki je bila narejena s pomočjo »python« programskega jezika
in pripadajočega paketa »windrose« [46], ki je bil razvit s strani prof. Cellesa ter končno
postavljena na zemljevid, ki je bil pridobljen s strani »google maps« [47], s pomočjo
grafičnega urejevalnika »adobe photoshop« [48].
Diskusijo bi zaključil z dvomom o zmožnosti napovedi vsaj približno natančnega deleža
vsakega vira onesnaževanja brez bolj pogostega merjenja različnih vrst okolja, v katerih
prebivajo ljudje, morda celo s strani samih skupnosti, ki prebivajo v krajih, kjer obstaja,
zaradi naravnih ali človeških dejavnikov, nevarnost rednega poslabšanja kakovosti zraka. To
bi lahko dosegli z bolj dostopnimi merilnimi napravami, z večjim številom katerih bi bolje
nadzorovali območja ter s kasnejšo pomočjo, lokalnih ali pa državnih oblasti, posledično
kemično analizo ter računalniškimi modeli, določili izvor in ukrepali zoper tega. Ukrepi bi
bili potrebni pri samem izvoru onesnaževanja z zakonodajnimi ter sodstvenimi vrstami
ukrepov, ki bi lahko vključevali: subvencioniran prehod na obnovljive vire energije ter
učinkovito rabo energije, v mestih prepoved individualnih kurišč (na biomaso, premog),
prehod iz avtomobiliziranega načina transporta k bolj učinkovitemu javnemu transportu
(kolesa, avtobusi, železnice, tramvaji) in subvencioniranje, nadzor ter kaznovanje
industrijskih onesnaževalcev, kot tudi sočasno preprečevanje pretiranega vpliva
onesnaževanja zaradi naravnih ali človeških dejavnikov s prezračevalnimi sistemi, ki bi pri
socialno depreviligiranih ljudeh lahko bili subvencionirani, ali v najbolj umazanih okoljih
vgrajeni zastonj. Kemična analiza ter s tem bolj kompleksno izvajanje meritev je pomembno
tudi za zagotavljanje kakovosti notranjega zraka, ki je odvisno od same vrste ter smeri
onesnaževanja (vremenskih spremenljivk) in s tem postavljanje vhoda ter izhoda zajemanja
zraka prezračevalnega sistema v bivalni objekt in časovne potrebe za samo prezračevanje
(učinkovitost pri porabi energije za delovanje sistema). Analiza je, kot smo ugotovili s
pomočjo eksperimentalnega dela, pomembna tudi zaradi določitve potrebnih filtrov za
uporabo (odvisno od prevladujoče velikosti prašnih delcev ter njihove sestave) in frekvence
menjave filtrov zaradi rednega onesnaževanja in s tem porabe energije sistema.
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5 Zaključki
1) Izmerili smo številčne koncentracije prašnih delcev v okoli Ljubljane z optično metodo
sipanja svetlobe.
2) Pretvorili smo povprečne minutne številčne koncentracije v povprečne dnevne masne
koncentracije prašnih delcev (PM2.5 ter PM10).
3) Pokazali smo, kakšen je časovni potek povprečnih dnevnih masnih koncentracij prašnih
delcev.
4) Ugotovili smo, da v dobršni meri povprečne dnevne masne koncentracije prašnih
delecev presegajo mejne vrednosti.
5) Izračunali smo učinkovitost filtriranja izračunanih povprečnih dnevnih masnih
koncentracij prašnih delcev.
6) Dobljeni rezultati pomenijo, da bi z uporabo filtrov v sistemu prezračevanja lahko
zadovoljili mejnim vrednostim povprečnih dnevnih masnih koncentracij prašnih delcev
ter s tem kakovost notranjega zraka.
7) S pomočjo vremenskih spremenljivk smo ugotovili, kakšna je odvisnost le-teh z
izračunanimi povprečnimi dnevnimi masnimi koncentracijami.
8) Ugotovili smo, iz katerih smeri je prihajalo do največjega onesnaževanja in posledično,
katerih smeri bi se morali izogibati pri postavljanju vhoda zraka v prezračevalni sistem
za bolj učinkovito zagotavljanje kakovosti notranjega zraka.
Doprinos diplomskega dela je predvsem v tem, da se je s pomočjo izvajanja meritev
ugotovilo, da povprečne dnevne masne koncentracije prašnih delcev v lokalnem okolju
presegajo mejne vrednosti in s tem škodujejo zdravju prebivalcem. Potrdili smo tudi, da bi s
pomočjo prezračevalnega ter pripadajočega filtrirnega sistema vseeno lahko zagotavljali
kakovost notranjega zraka prebivalcem in s tem preprečili škodljive vplive povišanih
povprečnih dnevnih masnih koncentracij prašnih delcev na njihovo zdravje.
Predlogi za nadaljnje delo
Potrebno bi bilo vzpostaviti prezračevalni sistem, izvajati dlje trajajoče meritve v zunanjem
okolju, da bi ugotovili kakšen je še bolj kompleksen časovni potek povprečnih dnevnih
masnih koncentracij. Meritve bi sočasno izvajali tudi v notranjih prostorih, ki bi bili brez oz.
bi imeli vgrajen prezračevalni sistem in s tem tudi praktično potrdili zgornjo ugotovitev, da
je s prezračevalnim ter filtrirnim sistemom mogoče zagotavljati kakovost notranjega zraka
in s tem preprečiti škodljive učinke na same prebivalce.
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6 Priloge

6.1 Priloga A
V prilogi A je prikazan primer seznama izmerjenih minutnih številčnih koncentracij 0,30 µm
ter 10,0 µm velikosti prašnih delcev, ki sem jih uporabil pri izračunu povprečnih dnevnih
masnih koncentracij. Minutne številčne koncentracije so bile sicer izmerjene v obdobju od 7.
7. 2017 do 11. 8. 2017, kar skupaj znese 51840 minutnih koncentracij za vsako relevantno
merjeno velikost aerodinamičnega premera prašnih delcev od 0.30 do 10 µm (0.3 µm, 0.35 µm,
0.4 µm, 0.45 µm, 0.5 µm, 0.58 µm, 0.65 µm, 0.7 µm, 0.8 µm, 1.0 µm, 1.3 µm, 1.6 µm, 2.0 µm,
2.5 µm, 3.0 µm, 3.5 µm, 4.0 µm, 5.0 µm, 6.5 µm, 7.5 µm, 8.5 µm ter 10 µm) in so prikazane z
datotekami formata »txt« priloženimi na spominskem (USB) ključku.
Vsaka priložena datoteka tako vsebuje seznam izmerjenih minutnih številčnih koncentracij
svoje specifične velikosti aerodinamičnega premera prašnih delcev. Uporabljene vsebine
seznamov izmerjenih vrednosti posameznih velikosti so v obliki, ki je najbolj primerna za
branje in nadaljno uporabo s pomočjo priložene računalniške kode prikazane v prilogi C.
Primer oblike in pripadajoče vsebine seznama minutnih številčnih koncentracij za najmanjšo
merjeno velikost aerodinamičnega premera 0,30 µm je prikazan z naslednjim vzorcem prvih
petdesetih meritev:
»31230 32790 33200 32650 33515 33280 33360 33060 32095 32330 32155 30125
30200 30990 30490 30965 30400 30605 30530 30385 31510 30825 30825 30715 30845
30285 30135 30765 29980 30500 31090 30630 31280 30290 30495 30695 31005 29595
29285 30835 30690 30395 30680 31450 31325 30850 31405 30710 32775 32010«
Primer oblike in pripadajoče vsebine seznama minutnih številčnih koncentracij za največjo
merjeno velikost aerodinamičnega premera 10,0 µm pa je prikazan z naslednjim vzorcem prvih
petdesetih meritev:
»0
0
2

1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0«

1
1

0
1

0
0

1
1

0
0

0
1

0
1
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S pomočjo zgoraj omenjenih seznamov ter matematičnega izraza:
Ppdk =

∑ Pmk

(3.1)

n

sem izračunal povprečne dnevne številčne koncentracije za vsako merjeno velikost od 0,3 do
1,0 µm, ki bodo prikazane s preglednico 6.1 in za vsako merjeno velikost od 1,3 do 10,0 µm,
ki bodo prikazane s preglednico 6.2.
Preglednica 6.1: Izračunane povprečne dnevne številčne koncentracije velikosti 0,3 do 2,5 µm.
Velikosti
[µm]
Dan
izvajanja
meritev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

60

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,58

0,65

0,7

0,8

1,0

37596
40816
26859
30031
31451
49643
34212
16429
18414
15756
21673
30996
38828
48257
70447
57701
64598
39716
11040
29720
16136
17518
24997
33141
34666
57981
63008
45870
63347
45316
31086
16309
56458
151117
108186
50076

15584
17604
11682
12655
13413
24731
15362
6818
7523
6656
8796
12923
16422
19171
29416
24496
26079
18681
5701
15048
8204
8647
11330
14212
14581
24464
26651
20705
29172
20688
14427
6892
27147
86947
57680
26803

6397
7547
5244
5452
5989
10933
6631
3396
3293
3038
3773
5489
6859
7284
11343
9740
9483
7757
2710
6816
4090
4249
5098
6015
5860
9416
9895
8345
12495
9042
6178
2991
12248
44930
28023
12745

3400
4092
3033
3104
3497
5317
3503
2215
1921
1750
2125
3004
3584
3585
5478
4898
4377
3710
1456
3335
2364
2459
2761
3138
2925
4510
4520
4092
6724
5061
3172
1637
6171
23630
14615
6601

2431
2932
2285
2345
2659
3448
2448
1750
1434
1261
1558
2160
2478
2462
3711
3414
2938
2460
1019
2091
1699
1813
1978
2221
2048
3115
3078
2897
5012
3849
2264
1200
4058
15273
9629
4466

1426
1691
1379
1485
1684
1627
1385
1172
877
719
935
1262
1335
1354
1967
1934
1621
1288
562
889
953
1072
1126
1242
1126
1732
1702
1667
3166
2450
1298
718
1774
5546
4204
2194

999
1153
965
1084
1220
1020
953
842
598
463
641
857
867
919
1302
1346
1138
869
393
481
626
745
772
845
776
1217
1208
1204
2391
1825
910
502
977
2248
2262
1397

823
937
791
906
1016
815
787
697
483
364
519
690
689
749
1048
1110
945
707
333
363
505
618
634
692
642
1008
1004
1011
2045
1547
749
416
738
1403
1678
1134

618
685
572
686
761
589
591
521
355
258
382
507
499
559
757
830
712
512
266
259
378
474
472
510
483
754
751
760
1581
1164
549
314
513
768
1124
827

490
527
425
542
589
454
467
408
279
201
304
404
393
449
584
654
559
382
225
207
305
388
374
393
382
591
582
583
1244
884
415
249
399
538
825
628
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Preglednica 6.2: Izračunane povprečne dnevne številčne koncentracije velikosti 0,3 do 2,5 µm.
Velikosti [µm]
Dan izvajanja meritev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

1,3

1,6

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,5

7,5

8,5

10,0

376
394
301
414
437
339
357
307
214
154
238
317
306
356
439
450
419
268
186
166
244
313
284
290
292
450
432
425
942
638
299
192
308
396
593
456

312
322
235
346
352
275
294
247
177
128
201
271
259
303
362
413
341
207
163
142
209
268
235
231
240
274
354
342
779
509
238
158
258
327
473
357

223
226
152
250
240
191
205
163
25
92
1152
208
196
229
259
297
232
133
127
107
156
200
164
151
167
273
249
230
548
334
161
112
185
234
311
223

147
48
89
168
156
119
126
101
79
57
104
145
134
161
175
201
151
78
81
66
99
133
105
92
104
182
161
138
357
199
96
67
115
148
185
131

93
94
51
110
100
70
72
61
47
34
68
98
88
109
115
132
96
43
48
37
58
83
66
54
61
117
99
79
222
113
54
37
67
87
102
71

68
69
35
83
74
51
50
43
33
26
53
76
67
84
87
99
69
29
32
26
39
60
48
38
42
85
71
63
155
75
39
26
45
59
64
44

51
51
25
63
56
38
35
30
24
19
41
59
52
64
65
74
50
20
22
18
27
43
36
26
30
63
52
37
112
53
29
18
32
42
41
28

24
24
11
32
28
20
16
13
11
9
22
30
26
32
32
37
23
8
9
8
12
20
17
11
13
30
25
17
53
24
14
8
14
18
16
10

11
11
5
15
13
11
8
6
5
4
11
14
12
15
14
17
9
3
4
3
5
9
7
5
6
13
11
7
23
11
6
4
6
8
6
4

7
7
3
20
9
8
4
3
3
7
9
8
9
9
11
6
2
2
4
5
5
3
4
9
8
5
15
7
7
3
4
2
4
5
4
3

5
5
2
6
6
7
4
3
2
2
5
6
5
6
6
7
4
1
2
1
2
4
3
2
3
6
5
3
9
5
3
2
2
3
3
2

2
2
1
3
3
4
2
1
1
1
3
3
2
3
3
4
2
1
1
1
1
2
2
1
1
3
3
2
5
3
2
1
1
2
1
1

S pomočjo preglednic 6.1 ter 6.2 in matematičnih izrazov:
m=�

4∙π∙rk3
3

�∙ρ

Mpdk = Ppdk ∙ m ∙ Q v

(3.2) ter
(3.3)
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sem izračunal povprečno dnevno masno koncentracijo PM2.5 in PM10, katerih seznam bo
prikazan v preglednici 6.3.
Preglednica 6.3: Izračunana povprečna dnevna masna koncentracija PM2.5 in PM10 v µm/m3.
Izračunana masna
koncentracija [µm/m3]
Dan izvajanja meritev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

PM2.5

PM10

20,7
22
15,5
21,6
22
21,4
19,3
14,4
11,4
8,7
13,4
18,5
18,9
21,8
27,8
28,7
24,8
15,9
9,9
11,9
13,1
16,3
15,3
15,8
16,3
26,6
25,8
23,0
47,6
31,2
16,3
10,0
21,8
47,6
42,7
25,6

66,1
67,8
37,1
80,4
76,0
69,1
54,0
40,1
33,6
26,4
56,1
74,7
66,1
80,4
85,0
97,6
65,8
32,0
28,1
27,1
37,7
53,5
46,5
37,4
42,6
82,2
74,5
56,5
145,2
78,9
44,6
26,8
49,2
82,8
75,5
47,5

Na drugi strani se nahaja preglednica 6.5 izračunanih povprečnih dnevnih masnih koncentracij
PM2.5 ter PM10, ki so bile teoretično izmerjene po filtriranju s filtrom F7 ter F9, opisanih v
standardu ISO 16890-1 [19], katerih učinkovitosti filtriranja posameznih velikosti, ki se niso
ujemale z lastnimi izmerjenimi, bom prikazal s preglednico 6.4.
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Preglednica 6.4: Seznam učinkovitosti filtrov F7 ter F9 ter pripadajočih se velikosti prašnih delcev iz
standarda ISO 16890-1.
Velikost
obravnavanih
prašnih delcev
[µm]
0,39
0,59
0,84
1,14
1,44
1,88
2,57
3,46
4,69
6,20
8,37

Učinkovitost
filtriranja filtra
F7 označenega po
standardu EN779
[%]
51,5
63,5
72,7
80,0
85,0
90,0
94,7
98,1
99,3
100,0
100,0

Učinkovitost
filtriranja filtra
F7 označenega po
standardu EN779
[%]
68,0
80,5
89,0
93,7
96,4
98,1
98,7
98,8
99,1
99,7
100,0

Pri samem računanju sem si pomagal z matematičnim izrazom:
z-z0
�
s

feksp = 1-e�-

(3.6),

in preglednico 6.4, s pomočjo katere sem izrisal grafa 3.10 ter 3.13 ter z izračunanimi
povprečnimi dnevnimi masnimi vrednostmi, PM2.5 in PM10, prikazanih v preglednici 6.3.
Preglednica 6.5: Izračunana masna koncentracija prašnih delcev po filtriranju s filtrom F7 ter F9 (iz
standarda ISO 16890-1) v µm/m3.
Izračunana masna
koncentracija po
filtriranju s
filtrom [µm/m3]
Dnevi izvajanja
meritev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PM2.5 (F7)

PM10 (F7)

PM2.5 (F9)

PM10 (F9)

4,6
5,1
3,7
4,4
4,7
5,7
4,4
2,9
2,5
2,0
2,8
3,9
4,4
5,0
7,1
6,7

4,9
5,4
3,8
4,8
5,0
5,9
4,6
3,1
2,6
2,1
3,1
4,3
4,7
5,4
7,5
7,1

2,4
2,7
1,9
2,1
2,3
3,2
2,3
1,4
1,3
1,1
1,4
2,0
2,4
2,7
4,0
3,5

4,9
5,4
3,8
4,7
5,0
5,9
4,6
3,1
2,6
2,1
3,1
4,3
4,7
5,4
7,5
7,1

se nadaljuje
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nadaljevanje
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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6,3
4,4
1,9
3,3
2,7
3,1
3,4
3,9
3,9
6,3
6,5
5,5
9,8
6,9
4,0
2,2
6,1
17,0
12,8
6,7

6,6
4,5
2,0
3,4
2,9
3,4
3,6
4,1
4,1
6,7
6,8
5,8
10,4
7,2
4,1
2,3
6,3
17,2
13,1
6,9

3,5
2,5
0,9
1,9
1,3
1,5
1,8
2,1
2,1
3,4
3,6
2,9
4,7
3,4
2,1
1,1
3,5
10,6
7,5
3,7

6,6
4,5
2,0
3,4
2,9
3,4
3,6
4,1
4,1
6,7
6,8
5,8
10,4
7,2
4,1
2,3
6,3
17,2
13,1
6,9
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6.2 Priloga B
V prilogi B so prikazani seznami povprečnih dnevnih masnih koncentracij (PM2.5 in PM10)
ter povprečnih dnevnih vremenskih spremenljivk (temperatura zraka, relativna vlažnost zraka,
hitrost vetra, smer vetra), ki so bili izmerjeni s strani Agencije Republike Slovenije za okolje
(ARSO) in sem jih uporabil pri samem eksperimentalnem delu.
Vremenske spremenljvike so pomembno prispevale pri prikazu korelacije izračunanih
povprečnih dnevnih masnih koncentracij z vremenskimi spremenljivkami s samo
aproksimacijo, ki je bila izračunana s pomočjo matematičnih izrazov:
(3.7),

f(x) = a0 ∙ x + a1

2
S(a0 , a1 ) = ∑n-1
i=1(yi -(a 0 ∙ x i + a1 ))

(3.8),

n-1
a0 ∑n-1
i=0 x i + a1 ∙ n = ∑i=0 yi

(3.10)

n-1
n-1
a0 ∑n-1
i=0 x i + a1 ∑i=0 x i = ∑i=0 yi ∙ x i

(3.9) ter

ter grafično prikazana s slikami 3.16, 3.17, 3.18 ter 3.19. Nepogrešljiv del pa so predstavljale
tudi pri izračunu korelacijskih koeficientov dveh povprečnih dnevnih vremenskih spremenljivk
in povprečne dnevne masne koncentracije z matematičnimi izrazi:
rxy =

∑n
� ∙y
�
i=1 xi ∙yi -n∙x

(3.11),

2
2
��∑n
� 2 �∙(∑n
�2 )
i=1 xi -n∙x
i=1 yi -n∙y

r2xz +r2yz -2∙rxz ∙ryz ∙rxy

R z,xy = �

R2pril = 1-

(3.12) ter

1- r2xy
2
(1-R )∙(n-1)

(3.13).

n-k-1

Rezultati zgoraj omenjenih matematičnih izrazov ter posledičnih izračunov so prikazani v
preglednici 3.1.
V spodnji preglednici 6.6 se tako nahajajo s strani ARSO izmerjene povprečne dnevne masne
koncentracije ter vremenske spremenljivke.
Preglednica 6.6: S strani ARSO izmerjen povprečne dnevne masne koncentracije prašnih delcev ter
vremenske spremenljivke izmerjene v obdobju od 7. 7 do 11. 8. 2017.
Izmerjene
vrednosti s
strani
ARSO
Dnevi
izvajanja
meritev

PM2.5
[µm/m3]

PM10
[µm/m3]

Temperatura
[°C]

Relativna
vlažnost
[%]

Hitrost
vetra
[m/s]

Smer vetra
[°]

se nadaljuje
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nadaljevanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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13
15
11
3
12
10
10
9
9
8
11
13
14
16
16
16
16
9
5
7
5
7
12
13
8
16
17
15
20
16
10
7
12
23
19
9

22
22
12
18
17
11
12
11
7
9
13
19
19
21
24
23
22
11
6
10
0
14
16
18
19
23
26
20
35
23
14
8
17
29
26
15

23,6
26,2
28,4
26,0
19,8
25,0
21,6
19,0
20,0
19,5
22,5
25,0
23,5
25,0
26,4
26,3
26,8
17,5
15,2
19,2
22,0
24,4
25,4
24,5
27,2
28,4
23,2
30,1
30,1
29,3
18,0
22,2
25,0
26,5
20,6
20,4

62
60
55
44
94
51
78
60
43
46
44
44
40
51
54
45
62
82
91
62
52
48
61
61
58
55
65
53
37
57
96
56
69
74
90
59

0,7
1,3
2,5
2,1
2,9
3,1
1,4
1,0
2,5
0,1
0,8
0,0
0,2
0,0
0,0
0,6
0,8
2,9
0,7
1,7
0,0
0,7
0,6
2,2
0,0
0,6
5,6
1,2
0,7
1,3
0,5
1,3
0,0
0,1
0,9
1,7

11
356
238
266
283
235
38
135
37
80
84
159
307
273
114
256
77
256
46
287
142
244
300
233
0,0
194
345
42
242
84
341
56
116
47
84
270
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6.3 Priloga C
V prilogi C je prikazana računalniška koda računalniškega programskega jezika »python«, ki
sem jo naredil ter uporabil pri analizi izvajanja meritev, ki so prikazane ter izračunane v
eksperimentalnem delu.
# Povprečne številčne koncentracije različnih velikosti čez vse dneve izvaj
anja meritev
### Prikaz odpiranja, branja in razvrscanja iz vecih datotek v seznam na en
krat
import os
import re
import numpy as np
konc = []
diam = []
path = 'C:\\Users\\Uporabnik\\Documents\\Diploma\\Eksperimentalni del\\Urej
ene txt datoteke meritev vseh 31 kanalov'
for filename in os.listdir(path):
temp_diam = re.search(r'seznam(.*).txt',filename)
if temp_diam:
file = open(path + '\\' + filename)
diam.append(int(temp_diam.group(1))/100)
konc.append(file.read())
num_konc = []
for fajl in konc:
koncentracije = fajl.split(" ");
seznam = [val for val in koncentracije if len(val)>0]
num = [int(i) for i in seznam]
ave = np.average(np.asarray(num))
ave_dan = []
num_konc.append(ave)
# Povprečne dnevne številčne koncentracije različnih velikosti čez vse dnev
e izvajanja meritev
### Prikaz odpiranja, branja in razvrscanja iz vecih datotek v seznam na en
krat
import os
import re
import numpy as np
konc = []
diam = []
path = 'C:\\Users\\Uporabnik\\Documents\\Diploma\\Eksperimentalni del\\Urej
ene txt datoteke meritev vseh 31 kanalov'
for filename in os.listdir(path):
temp_diam = re.search(r'seznam(.*).txt',filename)
if temp_diam:
file = open(path + '\\' + filename)
diam.append(int(temp_diam.group(1))/100)
konc.append(file.read())
num_konc_dan = []
for fajl in konc:
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koncentracije = fajl.split(" ");
seznam = [val for val in koncentracije if len(val)>0]
num = [int(i) for i in seznam]
ave_dan = []
for dan in range(1,37):
ave_dan.append(np.average(np.asarray(num[(dan-1)*1440:dan*1440])))
#print(np.average(ave_dan))
num_konc_dan.append(ave_dan)

# Določevanje povprečne dnevne masne koncentracije za PM2.5 in PM10 čez
vse dni izvajanja meritev
# PM2.5
rho = 10**(-6) #gostota 1 g/cm3 -> https://link.springer.com/chapter/10
.1007/978-3-319-15928-7_8
pi = 3.14 #število pi
konc_pm25_pred_F7 = 0 #začetek programiranja masnih koncentracij PM2.5
pred filtrom F7
for i in range(len(diam)):
if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 2.5):
m1 = ((3*pi*diam[i]**3)/4)*rho # masa enega delca = (volumen en
ega delca: (3*pi*velikost delca v mikrometrih**3) / 4) * gostota enega
delca v mikrogramih/mikrometer3 (iz 1g/cm3 v 10e-6 mikrog/mikrometer3)
konc_pm25_pred_F7 += num_konc[i]*m1*1000/1.2 # izračun masne ko
ncentracije prašnih delcev pred filtriranjem = (št. povp. delcev veliko
sti od 0 do 2.5) * masa enega delca * (1 meritev na minuto, pretok zrak
a: 1.2 l/min -> 1m3 = 1000l => deljeno z 1.2/1000 oz pomnoženo z 1000/1
.2 - učinek je isti !)
# PM10
rho = 10**(-6)
pi = 3.14
konc_pm10_pred_F7 = 0
for i in range(len(diam)):
if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 10):
m1 = ((3*pi*diam[i]**3)/4)*rho
konc_pm10_pred_F7 += num_konc[i]*m1*1000/1.2
# Povprečne dnevne masne koncentracije PM2.5
rho = 10**(-6)
pi = 3.14
povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25 = np.zeros((36,))
for i in range(len(diam)):
if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 2.5):
m1 = ((3*pi*diam[i]**3)/4)*rho
for j in range(36):
povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25[j] += num_konc_da
n[i][j]*m1*1000/1.2
# Povprečne dnevne masne koncentracije PM10
rho = 10**(-6)
pi = 3.14
povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM10 = np.zeros((36,))
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for i in range(len(diam)):
if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 10):
m1 = ((3*pi*diam[i]**3)/4)*rho
for j in range(36):
povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM10[j] += num_konc_da
n[i][j]*m1*1000/1.2
# Določevanje izračunane najvišje izračunane dnevne masne koncentracije
za PM2.5 in PM10 čez vse dni izvajanja meritev
# PM2.5
maxpm25maskonc = max(povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25)
# PM10
maxpm10maskonc = max(povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM10)
# Določevanje izračunane najnižje izračunane dnevne masne koncentracije
za PM2.5 in PM10 čez vse dni izvajanja meritev
# PM2.5
minpm25maskonc = min(povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25)
# PM10
minpm10maskonc = min(povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM10)
# Graf časovnega poteka izračunanih povprečnih dnevnih koncentracij del
cev PM2.5:
povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM2_5arso; # seznam iz zgornjega prera
čuna.
y = {"PM2.5-izračunana masna koncentracija": povprecne_izmer_dnevne_mas
ne_koncPM25}
t_dnevi = np.linspace(1, 36, num=36)
for key, value in y.items():
plt.plot(t_dnevi, value, label=key)
plt.title('Časovni potek povprečne dnevne koncentracije delcev PM2.5')
plt.ylabel('Masna koncentracija delcev [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Čas [dan]')
plt.legend()
# Graf časovnega poteka povprečnih izračunanih dnevnih koncentracij del
cev PM10:
povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM10arso; # seznam iz zgornjega prerač
una.
y = {"PM10-izračunana masna koncentracija": povprecne_izmer_dnevne_masn
e_koncPM10}
t_dnevi = np.linspace(1, 36, num=36)
for key, value in y.items():
plt.plot(t_dnevi, value, label=key)
plt.title('Časovni potek povprečne dnevne koncentracije delcev PM10')
plt.ylabel('Masna koncentracija delcev [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Čas [dan]')
plt.legend()
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# Primerjava časovnega poteka izmerjenih/izračunanih povprečnih dnevnih mas
nih vrednosti koncentracij PM2.5 ter PM10 z izmerjenimi vrednostmi s strani
ARSO
# Masne koncentracije delcev PM2.5 izmerjenih s strani ARSO-a od 07.07.2017
do 11.08.2017
file = open('C:\\Users\\Uporabnik\\Documents\\Diploma\\Eksperimentalni del\
\Python\\seznamPM2_5_arso_7_7-11_8_2017.txt','r')
# file = open('seznamPM2_5_arso_7_7-11_8_2017.txt','r')
koncPM2_5 = file.read()
koncentracijePM2_5 = koncPM2_5.split(" ");
seznamPM2_5 = [val for val in koncentracijePM2_5 if len(val)>0][0:]
povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM2_5arso = [int(i) for i in seznamPM2_5]
povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM2_5arso;
# Graf časovnega poteka povprečnih lastnih izračunanih ter izmerjenih (ARSO
) dnevnih koncentracij delcev PM2.5:
povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM2_5arso; # seznam iz zgornjega preračuna
y = {"PM2.5-izračunana masna koncentracija": povprecne_izmer_dnevne_masne_k
oncPM25, "PM2.5-arso-masna koncentracija": povp_dnevne_vrednosti_masnih_kon
cPM2_5arso}
t_dnevi = np.linspace(1, 36, num=36)
for key, value in y.items():
plt.plot(t_dnevi, value, label=key)
plt.title('Časovni potek povprečne dnevne koncentracije delcev PM2.5')
plt.ylabel('Masna koncentracija delcev [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Čas [dan]')
plt.legend()
# Masne koncentracije delcev PM10 izmerjenih s strani ARSO-a od 07.07.2017
do 11.08.2017
file = open('C:\\Users\\Uporabnik\\Documents\\Diploma\\Eksperimentalni del\
\Python\\seznamPM10_arso_7_7-11_8_2017.txt','r')
koncPM10 = file.read()
koncentracijePM10 = koncPM10.split(" ");
seznamPM10 = [val for val in koncentracijePM10 if len(val)>0][1:]
povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM10arso = [int(i) for i in seznamPM10]
povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM10arso;
# Graf časovnega poteka povprečnih izračunanih ter izmerjenih (ARSO) dnevni
h koncentracij delcev PM10:
povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM10arso; # seznam iz zgornjega preračuna.
y = {"PM10-izračunana masna koncentracija": povprecne_izmer_dnevne_masne_ko
ncPM10, "PM10-arso-masna koncentracija": povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncP
M10arso}
t_dnevi = np.linspace(1, 36, num=36)
for key, value in y.items():
plt.plot(t_dnevi, value, label=key)
plt.title('Časovni potek povprečne dnevne koncentracije delcev PM10')
plt.ylabel('Masna koncentracija delcev [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Čas [dan]')
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plt.legend()

# Izračun s strani ARSO izmerjene povprečne dnevne koncentracije za PM2
.5 in PM10 preko vseh dni izvajanja meritev
# PM2.5
povp_mas_konc25_ARSO = np.average(povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM2_
5arso)
# PM10
povp_mas_konc10_ARSO = np.average(povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM10
arso)
# Določevanje s strani ARSO izmerjene najvišje povprečne dnevne masne k
oncentracije za PM2.5 ter PM10 preko vseh dni izvajanja meritev
# PM2.5
maxpm25maskoncARSO = max(povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM2_5arso)
# PM10
maxpm10maskoncARSO = max(povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM10arso)
# Določevanje s strani ARSO izmerjene najnižje povprečne dnevne masne k
oncentracije za PM2.5 ter PM10 preko vseh dni izvajanja meritev
# PM2.5
# PM2.5
minpm25maskoncARSO = min(povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM2_5arso)
# PM10
minpm10maskoncARSO = min(povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM10arso)
# Koliko dni izvajanja meritev presegajo izračunane masne koncentracije
PM2.5 mejne vrednosti WHO:
presezene_povp_dnevne_vrednosti_konc = [i for i in povprecne_izmer_dnev
ne_masne_koncPM25 if i > 25]
st_dni_presezenih_povp_konc = len(presezene_povp_dnevne_vrednosti_konc)
proc_dnevi = (st_dni_presezenih_povp_konc/36)*100
# Grafično prikazane presežene izračunane masne koncentracije delcev PM
2.5 po dnevih:
y1 = povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25;
x1 = np.linspace(1, 36, num=36);
x022= np.linspace(0, 36, 1)
y022= np.linspace(25, 25, 1)
plt.ylabel('Masne koncentracije delcev PM2.5 delcev [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Čas [dan]')
plt.plot(x022, y022)
plt.plot(x1, povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25, 'm' , label='Izraču
nane masne koncentracije delcev PM2.5')
plt.plot([0, 36], [25, 25], 'k-', label='Mejna vrednost WHO')
plt.fill_between(x1, y1, y022, where=y1<y022, color='g', interpolate=Tr
ue, label='Pod mejno vrednostjo WHO')
plt.legend()
# Koliko dni izvajanja meritev presegajo ARSO izmerjene masne koncentra
cije PM2.5 mejne vrednosti WHO:
presezene_povp_dnevne_vrednosti_konc = [i for i in povp_dnevne_vrednost
i_masnih_koncPM2_5arso if i > 25]
st_dni_presezenih_povp_konc = len(presezene_povp_dnevne_vrednosti_konc)
proc_dnevi = (st_dni_presezenih_povp_konc/36)*100
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# Koliko dni izvajanja meritev presegajo izračunane masne koncentracije
PM10 mejne vrednosti WHO:
presezene_povp_dnevne_vrednosti_konc = [i for i in povprecne_izmer_dnev
ne_masne_koncPM10 if i > 50]
st_dni_presezenih_povp_konc = len(presezene_povp_dnevne_vrednosti_konc)
proc_dnevi = (st_dni_presezenih_povp_konc/36)*100
# Grafično prikazane presežene izračunane masne koncentracije delcev PM
10 po dnevih:
y1 = povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM10;
x1 = np.linspace(1, 36, num=36);
x022= np.linspace(0, 36, 1)
y022= np.linspace(50, 50, 1)
plt.ylabel('Masne koncentracije delcev PM10 [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Čas [dan]')
plt.plot(x022, y022)
plt.plot(x1, povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM10, 'm' , label='Izraču
nane dnevne masne koncentracije delcev PM10')
plt.plot([0, 36], [50, 50], 'k-', label='Mejna vrednost WHO')
plt.fill_between(x1, y1, y022, where=y1<y022, color='g', interpolate=Tr
ue, label='Pod mejno vrednostjo WHO')
plt.legend()
# Koliko dni izvajanja meritev presegajo ARSO izmerjene masne koncentra
cije PM10 mejne vrednosti WHO:
presezene_povp_dnevne_vrednosti_konc = [i for i in povp_dnevne_vrednost
i_masnih_koncPM10arso if i > 50]
st_dni_presezenih_povp_konc = len(presezene_povp_dnevne_vrednosti_konc)
proc_dnevi = (st_dni_presezenih_povp_konc/36)*100
# Ugotavljanje učinkovitosti filtriranja PM2.5 ter PM10 za filter F7 iz
standarda ISO 16890-1
from scipy.optimize import curve_fit
import scipy
import matplotlib.pyplot as plt
diam_points_F7 = [0.39, 0.59, 0.84, 1.14, 1.44, 1.88, 2.57, 3.46, 4.69,
6.2, 8.37]
EAi_F7 = [51.5, 63.5, 72.7, 80.0, 85.0, 90.0, 94.7, 98.1, 99.3, 100, 10
0]
# Prilagajanje krivulje z eksponentno "nelinearno" regresijo
def f_exp_F7(z, z0, s):
return 100*(1 - np.exp(-(z-z0)/s))
p_exp_F7 = curve_fit(f_exp_F7, diam_points_F7, EAi_F7)
x = np.linspace(0.2,10,100)
fit_exp_F7 = np.vectorize(f_exp_F7)
plt.plot(diam_points_F7, EAi_F7, 'co')
plt.plot(x, fit_exp_F7(z=x,z0=p_exp_F7[0][0],s=p_exp_F7[0][1]))
plt.ylabel('Učinkovitost filtriranja prašnih delcev z F7 [%]')
plt.xlabel('Velikost delcev [µm]')
plt.show()
# Povprečna koncentracija PM2.5 za filtrom F7 čez vse dni izvajanja mer
itev
rho = 10**(-6)
pi = 3.14
konc_pm25_pred_F7 = 0
konc_pm25_po_F7 = 0
for i in range(len(diam)):
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if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 2.5):
m1 = ((3*pi*diam[i]**3)/4)*rho
konc_pm25_pred_F7 += num_konc[i]*m1*1000/1.2
konc_pm25_po_F7 += num_konc[i]*(100 - fit_exp_F7(diam[i],z0=p_e
xp_F7[0][0],s=p_exp_F7[0][1]))/100*m1*1000/1.2
# Primerjava časovnega poteka povprečne dnevne masne koncentracije delc
ev PM2.5 pred in za filtrom F7:
rho = 10**(-6)
pi = 3.14
povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25_filterF7 = np.zeros((36,))
for i in range(len(diam)):
if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 2.5):
m1 = ((3*pi*diam[i]**3)/4)*rho
for j in range(36):
povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25_filterF7[j] += nu
m_konc_dan[i][j]*(100 - fit_exp_F7(diam[i],z0=p_exp_F7[0][0],s=p_exp_F7
[0][1]))/100*m1*1000/1.2
y = {"PM2.5-izračunana masna koncentracija pred filtrom F7": povprecne_
izmer_dnevne_masne_koncPM25, "PM2.5-izračunana masna koncentracija po f
iltru F7": povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25_filterF7}
t_dnevi = np.linspace(1, 36, num=36)
for key, value in y.items():
plt.plot(t_dnevi, value, label=key)
plt.ylabel('Masna koncentracija delcev [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Čas [dan]')
plt.plot([0, 36], [25, 25], 'k-', label='Mejna vrednost WHO')
plt.legend()
# Povprečna koncentracija PM10 za filtrom F7 preko vseh dni izvajanja m
eritev
rho = 10**(-6)
pi = 3.14
konc_pm10_pred_F7 = 0
konc_pm10_po_F7 = 0
for i in range(len(diam)):
if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 10):
m1 = ((3*pi*diam[i]**3)/4)*rho
konc_pm10_pred_F7 += num_konc[i]*m1*1000/1.2
konc_pm10_po_F7 += num_konc[i]*(100 - fit_exp_F7(diam[i],z0=p_e
xp_F7[0][0],s=p_exp_F7[0][1]))/100*m1*1000/1.2
# Primerjava časovnega poteka povprečne dnevne masne koncentracije delc
ev PM10 pred in za filtrom F7:
rho = 10**(-6)
pi = 3.14
povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM10_filterF7 = np.zeros((36,))
for i in range(len(diam)):
if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 10):
m1 = ((3*pi*diam[i]**3)/4)*rho
for j in range(36):
povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM10_filterF7[j] += nu
m_konc_dan[i][j]*(100 - fit_exp_F7(diam[i],z0=p_exp_F7[0][0],s=p_exp_F7
[0][1]))/100*m1*1000/1.2
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z = {"PM10-izračunana masna koncentracija pred filtrom F7": povprecne_i
zmer_dnevne_masne_koncPM10, "PM10-izračunana masna koncentracija po fil
tru F7": povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM10_filterF7}
t_dnevi = np.linspace(1, 36, num=36)
for key, value in z.items():
plt.plot(t_dnevi, value, label=key)
plt.ylabel('Masna koncentracija delcev [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Čas [dan]')
plt.plot([0, 36], [50, 50], 'k-', label='Mejna vrednost WHO')
plt.legend()
# Ugotavljanje učinkovitosti filtriranja PM2.5 ter PM10 za filter F9 iz
standarda ISO 16890-1
import scipy
import matplotlib.pyplot as plt
diam_points_F9 = [0.39, 0.59, 0.84, 1.14, 1.44, 1.88, 2.57, 3.46, 4.69,
6.2, 8.37]
EAi_F9 = [68.0, 80.5, 89.0, 93.7, 96.4, 98.1, 98.7, 98.8, 99.1, 99.7, 1
00]
# Prilagajanje krivulje z eksponentno "nelinearno" regresijo
def f_exp_F9(z, z0, s):
return 100*(1 - np.exp(-(z-z0)/s))
p_exp_F9 = curve_fit(f_exp_F9, diam_points_F9, EAi_F9)
x = np.linspace(0.2,10,100)
fit_exp_F9 = np.vectorize(f_exp_F9)
plt.plot(diam_points_F9, EAi_F9, 'co')
plt.plot(x, fit_exp_F9(z=x,z0=p_exp_F9[0][0],s=p_exp_F9[0][1]))
plt.ylabel('Učinkovitost filtriranja prašnih delcev z F9 [%]')
plt.xlabel('Velikost delcev [µm]')
plt.show()
# Povprečna koncentracija PM2.5 za filtrom F9 preko vseh dni izvajanja
meritev
rho = 10**(-6)
pi = 3.14
konc_pm25_pred_F9 = 0
konc_pm25_po_F9 = 0
for i in range(len(diam)):
if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 2.5):
m1 = ((3*pi*diam[i]**3)/4)*rho
konc_pm25_pred_F9 += num_konc[i]*m1*1000/1.2
konc_pm25_po_F9 += num_konc[i]*(100 - fit_exp_F9(diam[i],z0=p_e
xp_F9[0][0],s=p_exp_F9[0][1]))/100*m1*1000/1.2
# Primerjava časovnega poteka povprečne dnevne masne koncentracije delc
ev PM2.5 pred in za filtrom F9:
rho = 10**(-6)
pi = 3.14
povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25_filterF9 = np.zeros((36,))
for i in range(len(diam)):
if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 2.5):
m1 = ((3*pi*diam[i]**3)/4)*rho
for j in range(36):
povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25_filterF9[j] += nu
m_konc_dan[i][j]*(100 - fit_exp_F9(diam[i],z0=p_exp_F9[0][0],s=p_exp_F9
[0][1]))/100*m1*1000/1.2
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y = {"PM2.5-izračunana masna koncentracija pred filtrom F9": povprecne_
izmer_dnevne_masne_koncPM25, "PM2.5-izračunana masna koncentracija po f
iltru F9": povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25_filterF9}
t_dnevi = np.linspace(1, 36, num=36)
for key, value in y.items():
plt.plot(t_dnevi, value, label=key)
plt.ylabel('Masna koncentracija delcev [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Čas [dan]')
plt.plot([0, 36], [25, 25], 'k-', label='Mejna vrednost WHO')
plt.legend()
# Povprečna koncentracija PM10 za filtrom F9 preko vseh dni izvajanja m
eritev
rho = 10**(-6)
pi = 3.14
konc_pm10_pred_F9 = 0
konc_pm10_po_F9 = 0
for i in range(len(diam)):
if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 10):
m1 = ((3*pi*diam[i]**3)/4)*rho
konc_pm10_pred_F9 += num_konc[i]*m1*1000/1.2
konc_pm10_po_F9 += num_konc[i]*(100 - fit_exp_F9(diam[i],z0=p_e
xp_F9[0][0],s=p_exp_F9[0][1]))/100*m1*1000/1.2
# Primerjava časovnega poteka povprečne dnevne masne koncentracije delc
ev PM10 pred in za filtrom F9:
rho = 10**(-6)
pi = 3.14
povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM10_filterF9 = np.zeros((36,))
for i in range(len(diam)):
if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 10):
m1 = ((3*pi*diam[i]**3)/4)*rho
for j in range(36):
povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM10_filterF9[j] += nu
m_konc_dan[i][j]*(100 - fit_exp_F9(diam[i],z0=p_exp_F9[0][0],s=p_exp_F9
[0][1]))/100*m1*1000/1.2
y = {"PM10-izračunana masna koncentracija pred filtrom F9": povprecne_i
zmer_dnevne_masne_koncPM10, "PM10-izračunana masna koncentracija po fil
tru F9": povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM10_filterF9}
t_dnevi = np.linspace(1, 36, num=36)
for key, value in y.items():
plt.plot(t_dnevi, value, label=key)
plt.ylabel('Masna koncentracija delcev [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Čas [dan]')
plt.plot([0, 36], [50, 50], 'k-', label='Mejna vrednost WHO')
plt.legend()
# Klasifikacija filtra F7 (označenega po standardu EN 779) z novim stan
dardom ISO 16890-1. Učinkovitost filtriranja PM2.5 ter PM10.
#PM2.5
Xpm2_5_F7 = (konc_pm25_po_F7*100)/konc_pm25_pred_F7
ISOPM2_5_F7 = 100 - Xpm2_5_F7
# PM10
Xpm10_F7 = (konc_pm10_po_F7*100)/konc_pm10_pred_F7
ISOPM10_F7 = 100 - Xpm10_F7
# Klasifikacija filtra F9 (označenega po standardu EN 779) z novim stan
dardom ISO 16890-1. Učinkovitost filtriranja PM2.5 ter PM10.
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# PM2.5
Xpm2_5_F9 = (konc_pm25_po_F9*100)/konc_pm25_pred_F9
ISOPM2_5_F9 = 100 - Xpm2_5_F9
# PM10
Xpm10_F9 = (konc_pm10_po_F9*100)/konc_pm10_pred_F9
ISOPM10_F9 = 100 - Xpm10_F9
# Masni ter številčni delež prašnih delcev velikosti od 0.3 do 2.5(PM2.
5)
# Številčne koncentracije do 2.5µm
stev_konc_25 = 0
for i in range(len(diam)):
if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 2.5):
stev_konc_25 += 0+num_konc[i]
# Številčne koncentracije do 10µm
stev_konc_10 = 0
for i in range(len(diam)):
if(diam[i] >= 0.3 and diam[i] <= 10):
stev_konc_10 += 0+num_konc[i]
# Številčni delež 2.5µm od skupnega 10µm
sdelez25 = (stev_konc_25*100)/stev_konc_10
# Masni delež PM2.5 od skupnega PM10
xdelezpm25 = (konc_pm25_pred_F9*100)/konc_pm10_pred_F9
# Standardna deviacija lastnih izračunanih masnih koncentracij
import statistics
# PM2.5
SDpm25p = statistics.pstdev(povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25)
# PM10
SDpm10p = statistics.pstdev(povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM10)
# Standardna deviacija izmerjenih masnih koncentracij s strani ARSO-a
# PM2.5
SDpm25ARSO = statistics.stdev(povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM2_5ars
o)
# PM10
SDpm10ARSO = statistics.stdev(povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM10arso
)
# Merilna negotovost tipa B za številčne koncentracije velikosti 0.30 m
ikrometra
najvecja030 = max(num030)
import math
#Merilno obmocje v relativni vrednosti s strani proizvajalca +- 3%
uBrel = 3
uBabs030najvecja = ((najvecja030*3)/100)/math.sqrt(3)
razsirjenameriB030najvecja = 2*uBabs030najvecja
relat030najvec = (razsirjenameriB030najvecja*100)/najvecja030
# Merilna negotovost tipa B za številčne koncentracije velikosti 10 mik
rometrov
najvecja1000 = max(num1000)
import math
#Merilno obmocje v relativni vrednosti s strani proizvajalca +- 3%
uBrel = 3
uBabs1000najvecja = ((najvecja1000*3)/100)/math.sqrt(3)
razsirjenameriB1000najvecja = 2*uBabs1000najvecja
relat1000najvec = (razsirjenameriB1000najvecja*100)/najvecja1000
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# Odpiranje txt datotek z vremenskimi spremenljivkami in razvrscanje v
posamezne sezname
#### Temperatura
file = open('C:\\Users\\Uporabnik\\Documents\\Diploma\\Eksperimentalni
del\\Vremenske spremenljivke\\temperatura.txt','r') # najprej odpremo
txt datoteko
temps = file.read() # jo preberemo (zelimo izvleci string z vsemi kara
kterji/vrednostmi v datoteki)
temperaturee = temps.split(" ");
seznam_temperature = [val for val in temperaturee if len(val)>0] # pr
oces izlocanja oglatih oklepajev in s tem vrednosti, ki so po svoji dol
zini karakterjev vecje od 0
numtemperature = [float(i) for i in seznam_temperature]
numtemperature;
#### Vlaga
file = open('C:\\Users\\Uporabnik\\Documents\\Diploma\\Eksperimentalni
del\\Vremenske spremenljivke\\vlaga.txt','r')
vlags = file.read()
vlagee = vlags.split(" ");
seznam_vlage = [val for val in vlagee if len(val)>0]
numvlage = [int(i) for i in seznam_vlage]
numvlage;
#### Hitrost vetra
file = open('C:\\Users\\Uporabnik\\Documents\\Diploma\\Eksperimentalni
del\\Vremenske spremenljivke\\hitrost_vetra.txt','r')
hvetras = file.read()
vetraa = hvetras.split(" ");
seznam_vetra = [val for val in vetraa if len(val)>0]
numvetra = [float(i) for i in seznam_vetra]
numvetra;
#### Smer vetra prikazana s stopinjami
file = open('C:\\Users\\Uporabnik\\Documents\\Diploma\\Eksperimentalni
del\\Vremenske spremenljivke\\smer_vetra_v_stopinjah.txt','r')
smer_v_stopinje = file.read()
smer_vetra_stopinje = smer_v_stopinje.split(" ");
seznam_smeri_vetra_stopinje = ([val for val in smer_vetra_stopinje if
len(val)>0])[1:]
num_smer_vetra_stopinje = [float(i) for i in seznam_smeri_vetra_stopinj
e]
num_smer_vetra_stopinje;
# Povprečna vrednosti vremenskih spremenljivk čez vse dni merjenja
povp_temperatura = np.mean(numtemperature)
povp_vlaga = np.mean(numvlage)
povp_hitrost_vetra = np.mean(numvetra)
povp_smer_vetra = np.mean(num_smer_vetra_stopinje)
# Povprečne dnevne vrednosti vremenskih spremenljivk
### Temperatura zraka
dolzina = 108
dan = 3
povp_dnevne_vrednosti_temperature = []
for dnevi in range(1, round(dolzina/dan)+1, 1):
for i in range(((dnevi-1) * dan)+1, dnevi*dan, 1):
oddo = numtemperature[i]
povp_dnevne_vrednosti_temp = np.mean(oddo)
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povp_dnevne_vrednosti_temperature.append(povp_dnevne_vrednosti_
temp)
### Vlažnost zraka
povp_dnevne_vrednosti_vlage = []
for dnevi in range(1, round(dolzina/dan)+1, 1):
for i in range(((dnevi-1) * dan)+1, dnevi*dan, 1):
oddo = numvlage[i]
povp_dnevne_vrednosti_vla = np.mean(oddo)
povp_dnevne_vrednosti_vlage.append(povp_dnevne_vrednosti_vla)
### Hitrost vetra
povp_dnevne_vrednosti_hitrosti_vetra = []
for dnevi in range(1, round(dolzina/dan)+1, 1):
for i in range(((dnevi-1) * dan)+1, dnevi*dan, 1):
oddo = numvetra[i]
povp_dnevne_vrednosti_hitrosti_vet = np.mean(oddo)
povp_dnevne_vrednosti_hitrosti_vetra.append(povp_dnevne_vrednos
ti_hitrosti_vet)
### Smer vetra
povp_dnevne_vrednosti_smeri_vetra = []
for dnevi in range(1, round(dolzina/dan)+1, 1):
for i in range(((dnevi-1) * dan)+1, dnevi*dan, 1):
oddo = num_smer_vetra_stopinje[i]
povp_dnevne_vrednosti_smeri_vet = np.mean(oddo)
povp_dnevne_vrednosti_smeri_vetra.append(povp_dnevne_vrednosti_
smeri_vet)
# Merilna negotovost izmerjenih vrednosti s strani uporabljenih naprav
ARSO-a
# PM2.5
aa = 12 #% # merilni pogrešek pridobljen s strani proizvajalca
najvecjaizmPM25 = max(povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM2_5arso)
a = (12*najvecjaizmPM25)/100
umnPM25 = a/math.sqrt(3)
razsirjenameriBPM25najvecja = 2*umnPM25
# PM10
aa = 13 #% # merilni pogrešek pridobljen s strani proizvajalca
najvecjaizmPM10 = max(povp_dnevne_vrednosti_masnih_koncPM10arso)
a = (13*najvecjaizmPM10)/100
umnPM10 = a/math.sqrt(3)
razsirjenameriBPM10najvecja = 2*umnPM10
# Temperatura
a = 0.17 # merilni pogrešek pridobljen s strani proizvajalca
umnTEMP = a/math.sqrt(3)
razsirjenameriTEMPnajvecja = 2*umnTEMP
# Relativna vlažnost
a = 3.46 #% # merilni pogrešek pridobljen s strani proizvajalca
umnRV = a/math.sqrt(3)
razsirjenameriRVnajvecja = 2*umnRV
# Hitrost vetra
a = 0.17 #% # merilni pogrešek pridobljen s strani proizvajalca
umnHV = a/math.sqrt(3)
razsirjenameriHVnajvecja = 2*umnHV
# Smer vetra
a = 10.8 #% # merilni pogrešek pridobljen s strani proizvajalca
umnSV = a/math.sqrt(3)
razsirjenameriSVnajvecja = 2*umnSV

78

Priloge

# Izračun aproksimacijske krivulje čez vse povprečne dnevne masne
ntracije PM2.5 ter PM10 z vremenskimi spremenljivkami
# Masna koncentracija PM2.5 - temperatura
y7 = povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25
x7 = povp_dnevne_vrednosti_temperature
koef = np.polyfit(x7, y7, deg=1)
p = np.poly1d(koef)
plt.plot(x7, y7, 'ro', label='Tabela podatkov')
plt.plot(x7, p(x7), 'k-', lw=4, alpha=0.5 ,label='Aproksimacija s
stopnjo')
plt.ylabel('Masna koncentracija delcev [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Temperatura [°C]')
plt.legend()
# Masna koncentracija PM2.5 - vlaga
y7 = povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25
x7 = povp_dnevne_vrednosti_vlage
koef = np.polyfit(x7, y7, deg=1)
p = np.poly1d(koef)
plt.plot(x7, y7, 'ro', label='Tabela podatkov')
plt.plot(x7, p(x7), 'k-', lw=4, alpha=0.5 ,label='Aproksimacija s
stopnjo')
plt.ylabel('Masna koncentracija delcev [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Vlaga [%]')
plt.legend()
# Masna koncentracija PM2.5 - hitrost vetra
y7 = povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25
x7 = povp_dnevne_vrednosti_hitrosti_vetra
koef = np.polyfit(x7, y7, deg=1)
p = np.poly1d(koef)
plt.plot(x7, y7, 'ro', label='Tabela podatkov')
plt.plot(x7, p(x7), 'k-', lw=4, alpha=0.5 ,label='Aproksimacija s
stopnjo')
plt.ylabel('Masna koncentracija delcev [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Hitrost vetra [m/s]')
plt.legend()
# Masna koncentracija PM2.5 - smer vetra
y7 = povprecne_izmer_dnevne_masne_koncPM25
x7 = povp_dnevne_vrednosti_smeri_vetra
koef = np.polyfit(x7, y7, deg=1)
p = np.poly1d(koef)
plt.plot(x7, y7, 'ro', label='Tabela podatkov')
plt.plot(x7, p(x7), 'k-', lw=4, alpha=0.5 ,label='Aproksimacija s
stopnjo')
plt.ylabel('Masna koncentracija delcev [µg/m\u00b3]')
plt.xlabel('Smer vetra [°]')
plt.legend()
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# Korelacijski koeficient dveh neodvisnih vremenskih spremenljivk ter m
asne koncentracije PM2.5 kot odvisne spremenljivke
import pandas as pd
import math
df = pd.DataFrame({
'Temperatura':[23.6, 26.2, 28.4, 26.0, 19.8, 25.0, 21.6, 19.0, 20.0, 19
.5, 22.5, 25.0, 23.5, 25.0, 26.4, 26.3, 26.8, 17.5, 15.2, 19.2, 22.0, 24.4,
25.4, 24.5, 27.2, 28.4, 23.2, 30.1, 30.1, 29.3, 18.0, 22.2, 25.0, 26.5, 20.
6, 20.4],
'Vlaga':[62.0, 60.0, 55.0, 44.0, 94.0, 51.0, 78.0, 60.0, 43.0, 46.0, 44
.0, 44.0, 40.0, 51.0, 54.0, 45.0, 62.0, 82.0, 91.0, 62.0, 52.0, 48.0, 61.0,
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61.0, 58.0, 55.0, 65.0, 53.0, 37.0, 57.0, 96.0, 56.0, 69.0, 74.0, 90.0, 59.
0],
'Masna_konc_PM25':[20.69356095, 22.03808279, 15.4701396 , 21.64894709,
22.01681091,
21.43080343, 19.26123089, 14.35652396, 11.36654216, 8.73844164,
13.38641657, 18.47794587, 18.86293085, 21.79249135, 27.84022466,
28.69039757, 24.82049648, 15.91464404, 9.88143615, 11.89237636,
13.13111766, 16.26017127, 15.30793165, 15.79323022, 16.35028802,
26.62593564, 25.82290906, 22.98798465, 47.61130278, 31.20177258,
16.29290008, 9.97600556, 21.77209835, 47.60405855, 42.72212045,
25.56837762]
})
# 'Temperatura':[23.6, 26.2, 28.4, 26.0, 19.8, 25.0, 21.6, 19.0, 20.0, 19.5
, 22.5, 25.0, 23.5, 25.0, 26.4, 26.3, 26.8, 17.5, 15.2, 19.2, 22.0, 24.4, 2
5.4, 24.5, 27.2, 28.4, 23.2, 30.1, 30.1, 29.3, 18.0, 22.2, 25.0, 26.5, 20.6
, 20.4],
# 'Hitrost_vetra':[0.7, 1.3, 2.5, 2.1, 2.9, 3.1, 1.4, 1.0, 2.5, 0.1, 0.8, 0
.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.6, 0.8, 2.9, 0.7, 1.7, 0.0, 0.7, 0.6, 2.2, 0.0, 0.6, 5
.6, 1.2, 0.7, 1.3, 0.5, 1.3, 0.0, 0.1, 0.9, 1.7],
# 'Smer_vetra':[11.0, 356.0, 238.0, 266.0, 283.0, 235.0, 38.0, 135.0, 37.0,
80.0, 84.0, 159.0, 307.0, 273.0, 114.0, 256.0, 77.0, 356.0, 46.0, 287.0, 14
2.0, 244.0, 300.0, 233.0, 0.0, 194.0, 345.0, 42.0, 242.0, 84.0, 341.0, 56.0
, 116.0, 47.0, 84.0, 270.0]
# 'Vlaga':[62.0, 60.0, 55.0, 44.0, 94.0, 51.0, 78.0, 60.0, 43.0, 46.0, 44.0
, 44.0, 40.0, 51.0, 54.0, 45.0, 62.0, 82.0, 91.0, 62.0, 52.0, 48.0, 61.0, 6
1.0, 58.0, 55.0, 65.0, 53.0, 37.0, 57.0, 96.0, 56.0, 69.0, 74.0, 90.0, 59.0
],
# Korelacije dveh spremenljivk
cor = df.corr()
# Neodvisne spremenljivke
x = 'Temperatura'
y = 'Vlaga'
# Odvisne spremenljivke
z = 'Masna_konc_PM25'
# Različni pari
xz = cor.loc[ x, z ]
yz = cor.loc[ y, z ]
xy = cor.loc[ x, y ]
Rxyz = math.sqrt((abs(xz**2) + abs(yz**2) - 2*xz*yz*xy) / (1-abs(xy**2)) )
R2 = Rxyz**2
# Izračun prilagodljivega korelacijskega koeficienta
n = len(df) # Število vrstic
k = 2
# Število neodvisnih spremenljivk
R2_pril = 1 - ( ((1-R2)*(n-1)) / (n-k-1) )
# Izdelovanje vetrovnice (windrose)
from windrose import WindroseAxes
from matplotlib import pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm
import numpy as np
ws = numvetra
wd = num_smer_vetra_stopinje
ax = WindroseAxes.from_ax()
ax.bar(wd, ws, normed=True, opening=0.8, edgecolor='white')
ax.set_legend()
plt.show(ax)
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"speed": ws, "direction": wd})
ax = WindroseAxes.from_ax()
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ax.contour(df.direction, df.speed, bins=np.arange(0, 8, 1), cmap=cm.hot, lw
=3)
ax.set_legend()
plt.show(ax)
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