
Onesnaževanje zraka s trdimi delci

V  razvitih  državah  so  antropogene  emisije  trdnih
delcev  eden  izmed  najpomembnejših  virov
onesnaževanja  zraka.  Trdni  delci  se  med  seboj
razlikujejo po velikosti in kemijski sestavi. Emitirani
so  iz  različnih  virov.  Nastajajo  predvsem  pri
procesih izgorevanja (promet, energetika, industrija,
gospodinjstva),  v  gradbeništvu,  rudarstvu,
poljedelstvu... Delci lahko nastanejo tudi v ozračju s
kemijskimi  spremembami  plinskih  polutantov,  kot
so žveplov dioksid, dušikovi oksidi, amoniak, hlapne
organske  spojine,  ali  z  drugimi  kemijskimi
reakcijami,  ki  potekajo  v  atmosferi.  Koncentracije
trdnih  delcev  v  zraku  lahko  merimo  z  različnimi
metodami,  ki  pa  imajo  tudi  različno  učinkovitost
vzorčevanja. Delci s premerom, manjšim od desetih
mikrometrov, so zdravju nevarnejši kot večji delci,
ker človek vdiha delce teh velikosti globlje v pljuča.
Akutni  učinki  delcev  na  dihala  so  dobro  znani,
povzročajo pa razne bolezni dihal. Države, ki so se
zavedale  posledic  onesnaževanja  ozračja  s  trdnimi
delci, so izdelale ukrepe za njegovo zmanjševanje. V
svojih  zakonodajah  so  določile  mejne  emisijske  in
imisijske vrednosti trdnih delcev v zraku ter druge
ukrepe, s katerimi so želele odpraviti, preprečiti ali
zmanjšati  škodljive  učinke  za  okolje  in  za  zdravje
ljudi.



 

ČIŠČENJE ZRAKA

Naprave za odstranjevanje prahu in čiščenje plinov
temelje  na  nekaterih  fizikalnih  pojavih,  kot  so
težnost  in  centrifugalna  sila,  izkoriščajo  vpliv
udarjanja na filtrske materiale, zajemajo navzkrižno
brizganje  s  tekočinami  ali  trk  z  navlaženimi
ploskvami, pranje in elektrostatične načine čiščenja.
Trdne in tekoče delce, ki imajo zadosti veliko maso
(praviloma  s  premerom  več  kot  0,005  mm),
odstranjujemo  v  ciklonih  in  podobnih
odstranjevalnikih prahu. Tako zadržimo v industriji
velike količine delcev, ki jih nosi zrak, in jih bodisi



zopet uporabimo v proizvodnji ali pa poskrbimo, da
postanejo neškodljivi. 



Manjši  delci  prahu  in  plinaste  strupene  snovi  v
zraku  se  širijo  veliko  hitreje,  kar  je  predvsem
odvisno  od  vremena.  Zrak  čistimo  teh  snovi  v
napravah  za  čiščenje  plinov  (plinskih  čistilnikih).
Druga naprava. ki jo uporabljamo tudi za izločanje
drobnega  prahu,  je  Venturijev  izločilnik  ali
separator.  Električni  način  čiščenja  plina  je
Cotrellov postopek (s filtri), pri katerem delce prahu
električno nabijemo in jih nato stresamo z žic ali s
pločevine.  Oddajanje  žveplovega  dioksida
poskušamo  preprečiti  z  zmanjšanjem  količine
gorljivega  žvepla  v  gorivih.  Čiščenje  dimnih  in
odpadnih plinov s kemičnim spajanjem je težavno.
Tako, da nam zvečine preostane le možnost. da jih
čimbolj  razpršimo  z  visokimi  dimniki.  Škodljivost
avtomobilskih  izpušnih  plinov  lahko  zmanjšamo  s
popolnim  zgorevanjem.  Na  primer  z  optimalno
nastavitvijo  uplinjača  oziroma  z  dodatnim
zgorevanjem izpušnih plinov ob kata lizatorjih.



Zmanjšanje onesnaževanja je možno, a zelo drago! 

SNOVI V OZRAČJU

V zraku je približno 78% dušika, 21% kisika in 1%
argona.  Ostali  plini  pa  so  ogljikov dioksid,  metan,
helij, vodik, kripton, neon, ozon, ksenon. Vsebuje pa
tudi  manjše  količine  vodne  pare,  cvetnega  prahu,
aerosola,  mikroorganizmov.  Od  vseh  je  seveda
najpomembnejši  za  življenje  kisik.  Največ  ga
porabijo avtomobili in druga motorna vozila. Človek
pa ga največ rabi takrat, kadar je telesno aktiven.



ONESNAŽENJE ZRAKA

Onesnaženje  zraka  pomeni,  da  so  škodljivi  plini,
trdne  in  tekoče  snovi  v  zraku  nad  dopustnimi
mejami.  Do  onesnaženja  zraka  lahko  pride,  če  se
škodljive  odpadne  snovi  pomešajo  z  zrakom.
Kemične spojine – KLOROFLUOROOGLJIKI - ki
jih  uporabljamo  pri  hladilnikih,  razpršilih  in  še
ponekod,  uničujejo  ozon.  Ozonska  plast  vsrkava
večino ultravijoličnih žarkov. Znanstveniki so odkrili
nevarne ozonske luknje nad Arktiko in Antarktiko.
Poznamo  naravne  vire  onesnaževanja  in  umetno
onesnaževanje.

NARAVNI VIRI
ONESNAŽEVANJA: 

prašni viharji, 
gozdni požari, 

vulkanske erupcije.

UMETNO
ONESNAŽEVANJE:
avtomobilski izpušni

plini
odmetavanje odpadkov

izsekavanje gozdov
spuščanje strupenih

plinov v ozračje

Naravne nečistoče v zraku so anorganske snovi, kot
so  pesek  ali  delci  prsti,  ki  jih  na  primer  dvigajo
veter,  stroji  in  vozila,  ali  pa  organske  snovi,  na
primer  semena  in  drobci  rastlin.  Zrak  onesnažuje
človek  s  svojo  dejavnostjo  in  z  odpadki.



Onesnažujejo  ga  razne  industrije,  kurišča  in
avtomobili.  Onesnaženi  zrak  je  posledica  sodobne
civilizacije  in  ogroža  človeka  in  druga  živa  bitja.
Premogov  prah,  saje  in  pepel  so  najbolj  pogosta
nečistoča,  med  plini  pa  prevladujejo  žveplove
spojine, Zrak se lahko navzame velike količine teh
plinov, ne da bi škodil ljudem, toda pri neugodnih
vremenskih razmerah, kot je dolgotrajni gosta megla
in  toplotnih  obratih  se  koncentracija  nečistoče
poveča do količin, ki že ogrožajo zdravje. Žveplove
spojine  povzročajo  okvare  tudi  na  poslopjih,
umetniških predmetih in drugem. V avtomobilskih
izpušnih plinih so ostanki ogljikovodikov, ki se lahko
pod  vplivom  sončnih  žarkov  pretvorijo  v  spojine,
škodljive  zdravju.  Na  prometnih  cestah  velemest
grozi  nevarnost  zaradi  zastrupitve  z  ogljikovim
dioksidom.  Ugotovili  so  tudi  zvezo  med  povečano
onesnaženostjo  zraka  (zlasti  z  žveplom)  in
naraščanjem  obolenj  na  pljučih.  Preprečevanje
onesnaženja zraka urejajo posebni zakoni.



V zadnjih  100 letih  so  se  povprečne  koncentracije
CO2  povečale  za  okrog  15%,  predvsem  zaradi
uporabe  fosilnih  goriv.  Skupaj  s  preveliko  sečnjo
gozdov se ravnotežje CO2 spreminja tako, da bi se
njegova  količina  v  ozračju  v  naslednjem  stoletju
podvojila.  Največ  posekajo  tropskega  gozda.
Posekajo ga zato, ker rabijo prostor za njive. S tem
pa  uničijo  dom  številnim  živalim  in  uničujejo
rastline  ki  so  nujno  potrebne  za  življenje  in  za
čiščenje  zraka.  Tovarne  so  glavne  onesnaževalke
ozračja.  Iz  velikih  dimnikov  izpustijo  milijone,
milijone onesnaževalnih delcev.



Pomen nekaterih besed:
KLOROFLUOROOGLJIKI - kemične spojine
OZON - posebna oblika kisika, ki visoko nad 
zemeljskim površjem oblikuje zaščitno plast in 
odbija sončne ultravijolične žarke
ULTRAVIJOLIČNI ŽARKI - žarki, ki padajo na 
našo kožo, da porjavimo. Preveč teh žarkov škoduje 
nam in drugim živim bitjem.                       
AEROSOL – disperzija drobnih delcev ali kapljic v 
plinu (megla) ali pa umetnega izvora (dim)
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