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1. Uvod 
Onesnaženost zraka z delci je običajno posledica predvsem lokalnih izpustov in neugodnih vremenskih 
pogojev. Koncentracije delcev so v  Sloveniji zaradi neugodnih meteoroloških razmer za razredčevanje 
izpustov (nizke hitrosti vetra, pojav temperaturne inverzije v reliefnih kotanjah) ter ogrevanja 
gospodinjstev na lesno biomaso  pozimi višje, poleti pa zaradi boljše prevetrenosti in manjših izpustov 
nižje (Rakovec, Žabkar, 2012; Mole in sod., 2016; Ogrin in sod., 2016; Zbirka …, 2016). 

Od vseh onesnažil v zraku, so z delci povezani največji negativni vplivi na zdravje ljudi. Najpomembnejši 
prepoznani učinki na zdravje so prezgodnja umrljivost, poslabšanje bolezni dihal in srčno-žilnih bolezni, 
spremembe v delovanju avtonomnega živčevja, spremembe krvnega pritiska in pljučna obolenja 
(Health …, 2013; Kranjec in sod., 2016). Delci v zraku pomembno vplivajo tudi na podnebje, saj vplivajo 
na optične lastnosti ozračja in tako spreminjajo Zemljino radiacijsko ravnotežje. Za ogljikovim 
dioksidom je črni ogljik, ki močno vpija sončno sevanje, najpomembnejši povzročitelj podnebnih 
sprememb (Bond in sod., 2013). 

Aerosol predstavlja suspenzijo trdnih delcev in/ali kapljic v plinu oz. zraku, ki zaradi majhne mase v 
zraku lebdi. Delci so različnih velikosti, oblik in kemične sestave, kar je odvisno od različnih dejavnikov, 
predvsem pa od vira izpustov in kemijskih procesov, ki so jim delci podvrženi po nastanku. Delci so 
lahko naravnega (npr. mineralni delci, morska sol, vulkanski prah, delci biogenega izvora) ali 
antropogenega izvora (npr. industrijski sulfati, črni ogljik, organski delci). Delci, ki so 
direktno/neposredno izpuščeni v zrak so primarni delci, delci, ki preko različnih kemijsko-fizikalnih 
procesov v zraku nastajajo, pa so sekundarni delci.  

Velikostni razpon delcev v zraku je od 0,001 µm (1 nm) do 100 µm (0,001 mm). Delci večji od 1 µm so 
t.i. grobi delci, delci, manjši od 1, pa so fini delci. Fine delce nadalje delimo še na delce manjše od enega 
mikrometra in ultrafine delce (manjši od 0,1 µm). Poznavanje velikosti delcev je eden 
najpomembnejših elementov za razumevanju nastanka in procesov transformacije delcev v ozračju. 
Na podlagi velikostne porazdelitve delcev je mogoče sklepati tudi na nekatere druge lastnosti delcev 
in s tem na njihov izvor (npr. delci, ki nastanejo kot posledica izgorevanja biomase so večinoma večji 
od 100 nm, delci, ki nastanejo pri izgorevanju fosilnih goriv pa so manjši od 100 nm) (Raes in sod., 2000; 
Seinfeld, Pandis, 2016). Podatki o velikostni porazdelitvi so zelo pomembni tudi z vidika vplivov na 
zdravje. Manjši kot so delci, globlje prodrejo v dihala in imajo tako večji vpliv na zdravje ljudi. Delci, 
večji od 10 µm, se ustavijo v zgornjih dihalnih poteh (nos, obnosne votline), manjši od 10 µm (PM10) pa 
prodrejo v spodnje dihalne poti. Le delci, manjši od 2,5 µm (PM2,5), lahko prodrejo do pljučnih mešičkov 
(Problematika …, 2018). Zdravju najnevarnejši so ultrafini in fini delci (manjši od 1 µm), ki preko pljučnih 
mešičkov pridejo v krvni obtok in  povzročajo vnetja (Janssen et al., 2011; Health …, 2013). 

Pri nepopolnem izgorevanju ogljičnih goriv se v zrak poleg ogljikovega dioksida in vodne pare sproščajo 
ogljični delci, pa tudi druge lahko-hlapne organske spojine. Skupna koncentracija ogljičnih delcev (TC, 
ang. Total Carbon) je sestavljena iz organske frakcije ogljika (OC, ang. Organic Carbon) in 
elementarnega ogljika (EC, ang. Elemental Carbon) (Pöschl, 2005). Organski ogljik je kompleksna 
mešanica različnih spojin ogljikovodikov, ki so lahko primarnega ali sekundarnega izvora. Primarni viri 
so največkrat različni procesi pri izgorevanju, medtem ko je sekundarni nastanek povezan z reakcijami 
v ozračju, kjer prihaja do pretvorbe hlapnih organskih spojin v trdne delce zaradi kondenzacije ali zaradi 
fizikalnih in kemijskih procesov plinastih zvrsti na površini delcev (Opredelitev …, 2013). Elementarni 
ogljik je vedno primarnega izvora in nastaja pri nepopolnem izgorevanju fosilnih goriv in biomase. 

V primeru meritev, ki izkoriščajo optične lastnosti delcev, predstavlja del ogljičnih delcev črni ogljik (BC, 
ang. Black Carbon), ki je tesno povezan z elementarni ogljikom. Črni ogljik predstavlja delež mase 
delcev PM2,5. Ker se izloča neposredno iz virov (primarnega nastanka) in je inerten (ne reagira z drugimi 
spojinami), je dober indikator človeškega vpliva na kakovost zraka in ga lahko uporabljamo kot 
indikator intenzivnosti virov. 
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Tako v Sloveniji kot tudi v Evropi in v svetu prevladujejo meritve onesnaženosti zraka urbanih območij, 
medtem ko so podatki o onesnaženosti zraka na podeželju, kjer v Sloveniji živi kar pribl. 50 % vseh 
prebivalcev (Statopis, 2016),  pomanjkljivi. Meritve delcev, koncentracij vseh ogljičnih delcev in črnega 
ogljika v zraku v Loškem Potoku so namenjene proučitvi onesnaženosti zraka hribovitih podeželskih 
območij z delci.  

Loški potok je bil izbran za območje proučevanja na podlagi naslednjih kriterijev: 

 podeželsko območje (Criteria for EUROAIRNET, 1999; Zakon o …, 2007), 

 konkavna reliefna oblika, 

 pogost pojav temperaturnih inverzij, 

 gosta poselitev na dnu in/ali robu reliefne kotanje, 

 v bližnji okolici (10–50 km) ni drugih pomembnejših virov onesnažil, 

 na območju še ni bilo izvedenih sistematičnih meritev kakovosti zraka, 

 vključenost lokalne skupnosti (občine in prebivalcev) pri raziskavi. 

2. Meritve delcev v zraku 
Z meritvami koncentracij črnega ogljika in meteorološkimi meritvami v Loškem potoku, natančneje na 
območju vasi Retje in Hrib, smo začeli 25. oktobra 2017, z meritvami številčnih koncentracij in 
velikostne razporeditve delcev, mobilnimi meritvami in drugimi stacionarnimi meritvami delcev v zraku 
pa smo začeli 30. novembra 2017. Meritve črnega ogljika (Aethalometer AE33) potekajo do konca maja 
2018, z ostalimi meritvami pa smo zaključili konec januarja 2018 (mobilne meritve – TROPOS nahrbtnik 
in meritve s celokupnim kondenzacijskim števcem delcev – TCPC), v sredini februarja 2018 (merilnik 
ogljičnih delcev – TCA-08) in v začetku meseca marca 2018 (mobilnostni spektrometer delcev po 
velikosti – MPSS in visokovolumski vzorčevalnik Digitel)  (glej časovnico, Preglednica 1). 
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Preglednica 1: Časovni potek meritev delcev v Loškem potoku. 
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2.1. Merilni mesti 
Meritve smo opravili na dveh stacionarnih merilnih mestih (Slika 1). Eno merilno mesto se je nahajalo 
na dnu kraške kotanje, v vasi Retje (715 m nadmorske višine) (Slika 2), drugo pa je bilo 100 m višje, na 
vrhu hriba Tabor (815 m nadmorske višine,          Slika 8). 

 

Slika 1: Območje proučevanja z označenima merilnima mestoma. 

 

Merilno mesto gasilski dom Retje 

 

 

 

 
 
      Slika 2: Merilno mesto gasilski dom Retje. 

 
Merilni inštrumenti (Slika 3, 4, 5, 6): 

• Aethalometer (AE33). 
• Mobilnostni spektrometer delcev po velikosti (TROPOS MPSS Ref 1 z CPC 3772). 
• Celokupni kondenzacijski števec delcev (TCPC, model 3772). 
• Merilnik ogljičnih delcev (Magee Total CarbonAnalyzer –TCA-08). 
• VisokovolumskivzorčevalnikDigitel. 
• Vaisala CO2 senzor. 
• Meteorološki senzor (Slika 7 spodaj). 

Koordinate: 45°42'35,6'' SGŠ, 14°34'53,8'' VGD 
Nadmorska višina postaje: 715 m 
 
 

(foto: K. Glojek) 
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Slika 3: Merilne naprave v gasilskem domu v Retjah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4 in Slika 5: Visokovolumski vzorčevalnik Digitel (levo) z zmrzovalnikom za shranjevanje filtrov (desno). 

 

 

 

 

 

Aethalometer (AE-33) 

mobilnostni spektrometer delcev po 
velikosti (TROPOS MPSS) 

merilnik ogljičnih delcev 
(TCA-08) 

celokupni kondenzacijski števec delcev(TCPC, model 3772) 

(foto: K. Glojek) 

(foto: K. Glojek) 
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Slika 6 in Slika 7: Dovod zraka skozi glavo PM2,5 (leva fotografija) in meteorološki senzor 
(desna fotografija). 

 

Merilno mesto župnišče Tabor 

Koordinate: 45°42'2,3'' SGŠ, 14°35'19,1 '' VGD 
Nadmorska višina postaje: 815 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
          Slika 8: Merilno mesto župnišče Tabor. 

 

Merilni inštrumenti (Slika 9, 10, 11): 
• Aethalometer (AE33). 
• Mobilnostni spektrometer delcev po velikosti (TSI MPSS z CPC model 3785). 
• Vaisala CO2 senzor. 
• Meteorološki senzor (Slika 12). 

(foto: K. Glojek) 

(foto: K. Glojek) 
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Slika 9 in Slika 10: Merilne naprave v župnišču na Taboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 11: Dovod zraka skozi glavo PM2,5. 

 
Slika 12: Meteorološki senzor. 

 

 

Aethalometer (AE-33) 

mobilnostni spektrometer delcev po velikosti 
 (TSI MPSS) 

(foto: K. Glojek) 

(foto: K. Glojek) 
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2.2. Merilne metode 

2.2.3. Stacionarne meritve 

2.2.3.1. Aethalometer 
Za meritve črnega ogljika in določanje virov smo uporabljali merilni instrument Aethalometer model 
AE-33 (Drinovec in sod., 2015) (Magee Scientific & Aerosol d.o.o.). Aethalometer deluje na osnovi 
meritev prepustnosti svetlobe skozi filtrski trak, na katerem se nabirajo prašni delci med znanim 
pretokom zraka skozi filter. Nad filtrom je vir svetlobe, pod njim pa so detektorji, ki merijo prepustnost 
traku za svetlobo. Koncentracijo črnega ogljika izračunamo iz sprememb atenuacije svetlobe z valovno 
dolžino 880 nm. Na delu filtra, skozi katerega teče zrak, se nabirajo prašni delci. Absorpcijo (oziroma 
atenuacijo, glej nižje) merimo relativno glede na vzporedno meritev optične prepustnosti referenčnega 
dela istega filtra, skozi katerega zrak ne teče. To naredimo enkrat na merilno periodo, ki je tipično od 
minute do nekaj minut. Atenuacija je definirana kot logaritem razmerja meritve intenzitete svetlobe 
pod referenčnim delom filtra in delom, na katerem se nabirajo aerosolizirani delci. 

Postopno nabiranje ogljičnih delcev, ki absorbirajo svetlobo, povzroči postopno padanje optične 
prepustnosti filtra oziroma rast atenuacije. Pretok zraka skozi filter merimo s senzorjem masnega 
pretoka, ki hkrati služi kot meritev, potrebna za stabilizacijo zračne črpalke. Aethalometer meri in 
shranjuje podatke vsako merilno periodo. Iz meritev prepustnosti svetlobe določimo vsakokratno 
povečanje atenuacije. To potem z znanim presekom optične absorpcije na enoto mase črnega ogljika 
preračunamo v koncentracijo črnega ogljika izraženo v nanogramih na kubični meter (ng/m3). Ko 
izmerjena intenziteta svetlobe pod filtrom pade pod določeno vrednost, se trak premakne naprej in 
meritev se začne na svežem delu traku.  

Določitev virov črnega ogljika 
Meritve atenuacije potekajo pri sedmih valovnih dolžinah (370 nm, 470 nm, 520 nm, 590 nm, 660 nm, 
880 nm in 950 nm), kar omogoča karakterizacijo absorpcije delcev v področju od ultravijolične do 
infrardeče. Meritve smo izvajali s pretokom 5 l/min s časovno resolucijo 1 minute.  

Ångströmov eksponent (α) opisuje, kako se absorpcijski koeficient delcev spreminja z valovno dolžino 
svetlobe. Za popolnoma črne sferične delce Miev izračun kaže, da je absorpcijski koeficient b obratno 
sorazmeren z valovno dolžino λ: b = A / λ. Enačbo lahko posplošimo v: b = A / λα, Ångströmov eksponent 
α za popolnoma črne delce je tako 1. Za delce, ki močneje absorbirajo pri nizkih valovnih dolžinah, pa 
pričakujemo, da imajo višji Ångströmov eksponent. 

Izpust iz dizelskih motorjev vsebuje velik delež črnega ogljika in ima, dokler je svež, Ångströmov 
koeficient blizu 1 (Schnaiter in sod., 2003). Dim, ki nastaja pri izgorevanju lesa, vsebuje organske snovi, 
ki močno absorbirajo v modrem in ultravijoličnem (UV) delu svetlobnega spektra, v infrardečem (IR) 
delu spektra pa ne absorbirajo. Visoko absorpcijo teh delcev pri nizkih valovnih dolžinah opazimo pri 
preučevanju odvisnosti absorpcijskega koeficienta od valovne dolžine kot zvišan Ångströmov 
eksponent (Sandradewi in sod., 2008b). Za lesni dim ali dim, ki nastane pri sežiganju biomase, 
pričakujemo Ångströmov eksponent višji od okoli 1,7 (Favez in sod., 2009; Sandradewi in sod., 2008b; 
Sandradewi in sod., 2008a; Zotter in sod., 2017). Ångströmov eksponent je tako parameter, na podlagi 
katerega lahko razlikujemo med lesnim dimom in izpuhi dizelskih motorjev. Izračunali smo ga za 
interval valovnih dolžin med 470 nm in 950 nm, saj je tam kontrast med delci različnih virov največji. 
Za izračun smo uporabili metodologijo temelječo na članku Sandradewi in sod. (2008a). Za namen 
ločevanja prispevka prometa (BCTR) in kurjenja biomase (BCBB) v primeru Loškega potoka smo uporabili 
Ångströmov eksponent 2. 
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2.2.3.2. Merilnik ogljičnih delcev  
Za meritve skupne koncentracije ogljičnih delcev smo uporabili inštrument TCA-08, ki je bil razvit v 
podjetju Aerosol d.o.o. (Rigler in sod., 2017). Novi inštrument TCA-08 nudi novo metodo merjenja 
koncentracij vsega ogljika v aerosoliziranih delcih s poenostavljeno termalno metodo. Inštrument 
vzorec nabranih delcev na kvarčnem (steklenem) filtru hitro segreje in tako ustvari pulz produktov 
zgorevanja, ki jih inštrument izmeri kot povišanje koncentracije CO2 nad ravnijo ozadja. Z natančno 
meritvijo tega dviga koncentracije in pretoka vzorčevalnika lahko inštrument v realnem času izmeri 
koncentracijo vseh ogljičnih delcev. Kombinacija TCA-08 z merilnim instrumentom Aethalometer 
model AE-33 nudi ločevanje vseh aerosoliziranih ogljičnih delcev v dve frakciji: organski ogljik (OC) in 
elementarni ogljik (EC), na terenu in z visoko časovno resolucijo. 

Skupna koncentracija ogljičnih delcev (TC) je seštevek organskega (OC) in elementarnega ogljika (EC): 

TC=OC+EC,                                                                          (1) 

kjer je elementarni in črni ogljik povezuje parameter b:  

EC=bBC.                                                                             (2) 

Z meritvami vseh ogljičnih delcev in črnega ogljika ter primerjavo rezultatov OC/EC analize 24-urnih 
filtrov lahko določimo parameter b in posledično koncentracije organskega ogljika v realnem času: 

OC=TC-bBC.                                                                        (3) 

2.2.3.3. Mobilnostni spektrometer delcev po velikosti 
Meritve velikostne porazdelitve in številčnih koncentracij (št. delcev/cm3 zraka – #/cm3) ultrafinih 
in finih delcev v zraku velikosti od 10 do 800 nm smo opravljali z mobilnostnim spektrometrom delcev 
po velikosti (ang. Mobility Particle Size Spectrometer – MPSS), ki je najpogosteje uporabljena metoda 
(standardna metoda) za določanje velikostne porazdelitve delcev. Inštalirana sta bila dva tovrstna 
merilnika – model TSI MPSS s kondenzacijskim števcem delcev na osnovi vode (ang. Condensation 
Particle Counter– CPC-MPSS), model 3785 in referenčni TROPOS MPSS s kondenzacijskim števcem 
delcev na butanol (ang. Condensation Particle Counter – CPC-MPSS), model 3772. Poleg navedenih 
merilnikov smo na merilnem mestu gasilski dom Retje številčne koncentracije merili tudi s celokupnim 
kondenzacijskim števcem delcev na butanol (ang. Total Condensation ParticleCounter – TCPC), model 
3772.  

Mobilnostni spektrometer delcev po velikosti (MPSS) loči delce po velikosti na podlagi njihove 
mobilnosti v električnem polju, ki je odvisna od velikosti in naboja delcev. Manjši kot je delec in večji 
kot je njegov naboj, večja je njegova električna mobilnost in obratno, večji kot je delec in manjši kot je 
njegov naboj manjša je njegova električna mobilnost. Merilnik je sestavljen iz treh delov – bipolarnega 
difuzijskega nabojevalnika (nevtralizator), analizatorja diferencialne mobilnosti (DMA) in 
kondenzacijskega števca delcev (CPC). Prvi del instrumenta poskrbi, da so delci enakomerno nabiti. 
Nabiti delci nato vstopijo v analizator diferencialne mobilnosti (DMA), kjer s spreminjanjem oz. 
dviganjem napetosti poteka razvrščanje delcev po velikosti, ki jih je nato mogoče izmeriti s 
kondenzacijskim števcem delcev (CPC). V kondenzacijskem števcu delcev (CPC) s kondenzacijo 
butanola ali vode (odvisno od tipa merilnika) povečamo velikost delcev, kar omogoča njihovo optično 
zaznavanje z laserskim žarkom. 

Meritve velikostne porazdelitve delcev so potekale na pet minut, s hitrostjo pretoka 1 l/min. Za 
zmanjšanje vlažnosti in odstranitev vodnih kapljic je bil pred napravo nameščen nafionski sušilec. Pred 
meritvami v Loškem Potoku so bile vse tri naprave (TROPOS MPSS, TSI MPSS, TCPC) kalibrirane in 
umerjene na ACTRIS mednarodni delavnici za primerjavo in kalibracijo MPSS in CPC instrumentov, na 
enem izmed svetovnih kalibracijskih centrov za fiziko aerosolov (WCCAP) TROPOS inštitutu iz Leipziga 
(Nemčija). 
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2.2.3.4. Meteorološki parametri 
Poleg meritev delcev so se na obeh merilnih mestih izvajale tudi meritve nekaterih meteoroloških 
parametrov – temperatura (T), zračni tlak (p) in relativna vlažnost (RH). Podatke o temperaturi, vetru, 
relativni vlažnosti in padavinah smo pridobili tudi od meteorološke postaje na Hribu, pri vrtcu, ki je last 
Društva za raziskovanje vremena in podnebja. Gre za napravo Davis Vantage Pro 2. Dodatno smo 
pridobili tudi podatke padavinske postaje uradne meteorološke mreže Agencije Republike Slovenije za 
okolje, ki meri padavine na pobočju naselja Hrib.  

2.2.4. Mobilne meritve 
Poleg stacionarnih meritev smo podatke o velikostni porazdelitvi in številčnih koncentracijah delcev 
(0,3–10 µm) ter masnih koncentracijah črnega ogljika znotraj prizemne mejne plasti vzdolž kraškega 
polja in vertikalnega višinskega profila inverzne plasti zajemali tudi z mobilnimi meritvami. 

Mobilne meritve smo izvajali s TROPOS nahrbtnikom (Slika 13). Nahrbtnik sestavljajo optični 
spektrometer delcev TSI OPSS (OPSS – Optical Particle Size Spectrometer), mikroaethalometer AE51 in 
novi mikroaethalometer MA200, ki za razliko od mikroaethalometra AE51, meri pri petih valovnih 
dolžinah (375 nm, 470 nm, 528 nm, 625 nm in 880 nm) in ne le pri eni (880 nm), kar omogoča ločevanje 
virov (glej poglavje 2.2.3.1). Mikroaethalometer MA200 meri še temperaturo, relativno vlažnost in 
pritisk inštrumenta. Na nahrbtnik je pritrjena tudi GNSS naprava za sledenje poti (Slika 14). Meritve 
smo izvajali s pretokom 1,3 l/min s časovno resolucijo 10 sekund. Nahrbtniku smo dodali merilnik 
zunanje temperature zraka (temperaturni gumbek) za pridobitev višinskega temperaturnega profila 
prizemne mejne plasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13 in Slika 14: Merilne naprave in sestavni deli TROPOS nahrbtnika. 

Intenzivna kampanja z mobilnimi meritvami je potekala v mesecu decembru in januarju, tako v času 
stabilnega (pojav temperaturne inverzije) kot v času labilnega ozračja, 3-krat na dan, glede na potek 
razvoja temperaturne inverzije in glede na ogrevalne navade prebivalcev, ki smo jih določili na podlagi 
predhodnih meritev črnega ogljika. Čas obhodov: zjutraj od 6:30 do 8:30, opoldne od 12:00 do 14:00 
in zvečer od 17:00 do 19:00. Dolžina krožne poti je merila nekaj manj kot 6 km. Vsak obhod skupaj z 
dvema 10- in 20-minutnima postankoma na poti (Slika 16) na lokaciji stacionarnih merilnih postaj je 
trajal približno dve uri. 

 

 

 

mikroaethalometer AE51 

novi mikroaethalometer 
MA200 

Optični spektrometer delcev 
(TSI OPSS) 

GNSS naprava  in dovod zraka 

(foto: K. Glojek) (foto: M. Markelj) 
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Slika 15: Mobilne meritve s TROPOS nahrbtnikom so potekale v paru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Primerjava mobilnih merilnikov s stacionarnimi na merilni postaji v Retjah. 

Za pridobitev visokokakovostnih podatkov so mobilne meritve skoraj ves čas potekale v paru (meritve 
sta izvajali dve osebi hkrati), kar nam je omogočalo večji nadzor  nad meritvami (Slika 15). Poleg tega 
se je na vsakem obhodu izvedla tudi istočasna primerjava in umeritev mobilnih merilnikov s 
stacionarnimi (primerjava mikroaethalometrov z Aethalometrom AE33 in primerjava optičnega 
spektrometra delcev – OPSS z mobilnostnim spektrometrom delcev po velikosti – MPSS). Na Taboru 
smo mobilne merilnike pustili na primerjavi za 10 minut, na postaji v Retjah pa za 20 minut. Na merilni 
postaji na Taboru je primerjava trajala krajši čas, saj je bila tukaj primerjava manj točna – dovod zraka 
do stacionarnih merilnikov namreč ni bil na enaki višini kot dovod zraka do mobilnih merilnikov. V 
Retjah pa je bila primerjava točnejša (primerljiva višina zajema zraka mobilnih in stacionarnih 
merilnikov) in je zato trajala dlje. 

3. Rezultati 

3.1. Vremenske razmere 
Temperatura zraka se je v času zimskih meritev gibala med -24,7 (postaja Retje v mesecu februarju) in 
19 °C (januar) ter v povprečju znašala 0,5 °C na merilni postaji na Hribu, -0,763 °C v Retjah in -0,3 °C na 
Taboru (Preglednica 2). Opazne so velike razlike v temperaturah med merilnima mestoma na vrhu 
hriba Tabor (815 m n.m.v.) in v vasi Retje, blizu dna kotanje (715 m n.m.v.), zlasti razlike v minimalnih 
temperaturah v času pojava temperaturne inverzije. 

V povprečju je bil nahladnejši mesec februar (v povprečju na Hribu -3,6 °C, v Retjah -2,9 °C in na Taboru 
prav tako -2,9 °C), daleč najtoplejši pa mesec januar (v povprečju na Hribu +2,7 °C, v Retjah +2,2 °C in 
na Taboru +2,1 °C).  

 

(foto: K. Glojek) 

(foto: I. Benčina) 
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časovno 
obdobje 

zima 
2017/18 

december 2017 januar 2018 februar 2018 

merilno 
mesto 

povp povp min maks povp min maks povp min maks 

Hrib -0,5 -0,5 -15,1 
(10. 12. 
2017) 

10,2 
(12. 12. 
2017) 

2,7 -7 (18. 
1. 
2018) 

13,5 
(29. 1. 
2018) 

-3,6 -21,6 
(28. 2. 
2018) 

7,1 (1. 
2. 
2018) 

Tabor -0,3 -0,1 -13,4 
(10. 12. 
2017) 

14,2 
(25. 12. 
2017) 

2,1 -7,1 
(18. 1. 
2018) 

19 (19. 
1. 
2018) 

-2,9 -20,1 
(28. 2. 
2018) 

11,2 
(16. 2. 
2018) 

Retje -0,7 -1,3 -17,7 
(10. 12. 
2017) 

12,6 
(21. 12. 
2017) 

2,2  -8,1 
(18. 1. 
2018) 

17,1 
(29. 1. 
2018) 

-2,9 -24,7 
(28. 2. 
2018) 

12 (13. 
2. 
2018) 

Preglednica 2: Povprečne temperature za celotno obdobje zimskih meritev (od 1. 12. 2017 do 1. 3. 2018) ter 
povprečne , minimalne in maksimalne temperature po posameznih zimskih mesecih na treh merilnih mestih. 

V kraških kotanjah so zlasti v hladni polovici leta talne temperaturne inverzije pogost in izrazit pojav. O 
temperaturni inverziji (toplotni obrat) govorimo, ko temperatura zraka z višino ne pada, kot je to 
običajno, ampak je plast pri tleh, zaradi močnega nočnega ohlajanja tal z dolgovalovnim sevanjem, 
hladnejša od plast višje v ozračju. To je zelo stabilna zračna plast, ki močno ovira ali celo preprečuje 
navpično izmenjavo zraka z zgornjimi deli ozračja in prevetritev. 

Če je ozračje stabilno se temperatura dela zraka, ki ga premaknemo iz njegove začetne lege, spreminja 
hitreje od temperature okolice. Dvigajoči se zrak (zrak, se z dviganjem adiabatno ohlaja, s spuščanjem 
pa segreva za 10°C/km, v primeru suhe adiabate) je tako hladnejši od okolice in ga vzgonska sila potisne 
nazaj v izhodiščno lego, v primeru spusta zraka pa je ravno obratno, spuščajoči zrak je pretopel za 
okolico in ga vzgon vrne na izhodišče. Če pa se temperatura dela zraka, ki ga premaknemo navpično iz 
njegove začetne lege, spreminja počasneje od temperature okolice, je tako dvigajoči se zrak ves čas 
toplejši od okolice in ga vzgonska sila potiska še više, v primeru spuščajočega se zraka, pa ga vzgon 
potisne še nižje, saj je spuščajoči zrak takoj hladnejši od okolice. Takšna temperaturna razporeditev 
poganja zračne dele stran od prvotne lege in v tem primeru govorimo o labilnem ozračju  (Rakovec, 
Vrhovec, 2007). 

Na proučevanem območju je bilo največ dni s temperaturno inverzijo v mesecu decembru. V tem 
mesecu so bile inverzije tudi najintenzivnejše in najdlje trajajoče. V Preglednici 3 so označena 
posamezna izbrana obdobja stabilnega (temperaturna inverzija) in labilnega ozračja v zimskem času. V 
primeru analize obdobij s temperaturno inverzijo so bili izbrani dnevi, ko se je temperaturna inverzija 
pojavila tako zjutraj kot zvečer, za obdobja labilnega ozračja pa so bili izbrani dnevi brez pojava 
temperaturne inverzije, ko je bilo ozračje intenzivno premešano ves dan. Tako določena obdobja smo 
uporabili pri nadaljnji obdelavi podatkov.  

TEMPERATURNA INVERZIJA 

december 4. 12., 5. 12., 6. 12., 7. 12., 17. 12., 18. 12., 19.12., 20. 12., 21. 12., 22. 12., 23. 12., 24. 12., 
25. 12., 29. 12., 30. 12 

januar 4. 1., 7. 1., 8. 1., 23. 1., 24. 1., 29. 1., 30. 1. 

februar 4. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2., 17. 2. 

LABILNO OZRAČJE 

december 1. 12., 2. 12., 8. 12., 9. 12., 11. 12., 12. 12., 14. 12., 15. 12. 

januar 1. 1., 2. 1., 10. 1., 11. 1, 12. 1., 13. 1., 14. 1., 15. 1., 19. 1. 

februar 1. 2., 2. 2., 3. 2., 6. 2., 7. 2., 10. 2., 11. 2., 13. 2., 18. 2., 19. 2., 20. 2., 21. 2., 22. 2., 23. 2., 
24. 2., 25. 2., 26. 2., 27. 2. 

Preglednica 3: Izbrana obdobja stabilnega ozračja – temperaturne inverzije in labilnega ozračja pozimi 2017/18. 
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Slika 17: Temperatura zraka (T) in relativna vlaga (RH) na postaji v Retjah (715 m nadmorske višine.) in na Taboru 
(815 m nadmorske višine)  v obdobju zimskih meritev (1. 12. 2017–1. 3. 2018). S črtkano črto so označeni izbrani 
dnevi s temperaturno inverzijo. 

Na Slika 17 je razviden potek temperature in relativne vlage na merilnem mestu na dnu kraške kotanje 
v Retjah (715 m nadmorske višine) in na vrhu hriba Tabor, ki leži 100 m višje (815 m nadmorske višine). 
Kadar je bila temperatura v Retjah (rdeča črta) nižja ali enaka temperaturi na Taboru (rumena črta) 
smo te dni obravnavali kot dneve s temperaturno inverzijo. Tudi visoke vrednosti relativne vlažnosti 
zjutraj in zvečer v Retjah (temno modra črta) in nižje vrednosti na Taboru (vijolična črta) nam 
nakazujejo na prisotnost megle v kotanji, ki je običajno povezana s temperaturno inverzijo. 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir podatkov: Arhiv podatkov, Društvo za raziskovanje vremena in podnebja, 2017, 2018. 

Slika 18: Frekvenčna porazdelitev hitrosti vetra glede na smer v zimskem merilnem obdobju (1. 12. 2017–1. 3. 
2018) na vremenski postaji Hrib - Loški potok. 

Kljub razmeroma dinamičnemu vremenu v zimskem obdobju 2017/18 so bile hitrosti vetra na lokaciji 
na Hribu v tem času v poprečju le 0,97 m/s (3,5 km/h) (Slika 18). V sami kotanji je pričakovati, da so 
bile hitrosti vetra še nižje. Najpogostejša so bila obdobja brezvetrja (70,3 % časa), katerim sledijo 

hitrost vetra 
(m/s) 
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hitrosti vetra med 0,5 in 2,1 m/s (1,8–7,6 km/h) s 30,7 % časa. Prevladovali so vetrovi iz severnega 
kvadranta (sever-severovzhodnik, severni veter) ki se pojavlja ob anticiklonalnem tipu vremena in ob 
prehodu hladne fronte. Pred prehodom hladne fronte na območju piha južni in jugozahodni veter, ki 
dosega najvišje hitrosti, najpogosteje med 3,6 in 5,7 m/s (12,96–27,36 km/h). Od 11. decembra do 14. 
decembra je pihal močan veter jugozahodne smeri, ki je povzročal vetrolome. 

Najbolj vetrovni dnevi v zimskem merilnem obdobju: 11. 12., 12. 12. (v povprečju 185,4 m/s oz. 51,5 
km/h) in 14. 12. 2017 (močan veter jugozahodne smeri, vetrolom), 3.1. (v povprečju 10,28 m/s oz. 37,0 
km/h), 9. 1. ter 1. 2. (v povprečju 8,6 m/s oz. 30,6 km/h). 

 

3.2. Koncentracije črnega ogljika, vsega aerosoliziranega ogljika in 
delcev 

Časovni potek koncentracij črnega ogljika na obeh merilnih mestih je prikazan na Slika 19. Koncentracije 
na lokaciji Tabor so bile večinoma precej nižje od koncentracij v Retjah in so se gibale od nekaj 
100 ng/m3 do 10–20 µg/m3 v obdobjih z večjimi emisijami ali v obdobjih bolj stabilnih vremenskih 
razmer. V vasi Retje v kraški kotanji koncentracije črnega ogljika večkrat dosežejo izredno visoke 
vrednosti, ki lahko v krajših obdobjih tudi presežejo 70 µg/m3. Na obeh lokacijah meritve kažejo, da 
kljub intenzivnim lokalnim izpustom črnega ogljika koncentracije hitro padejo na zelo nizke vrednosti, 
kar je odraz nizkih koncentracij na ozadju. Majhna gostota poseljenosti tega območja namreč 
pripomore k na splošno čistemu ozračju. Izjema so bila posamezna obdobja stabilnega vremena s 
temperaturno inverzijo v decembru (npr. 17.–25. 12. 2018) in marcu, ko je prizemna mejna plast kar 
nekaj dni ostala nepremešana. Take razmere so prispevale k postopnemu višanju ozadja na obeh 
lokacijah. 

Intenzivnost emisij in vremenski pogoji odločilno vplivajo na značilno sezonsko nihanje koncentracij 
črnega ogljika. Te so običajno najvišje pozimi, medtem ko se koncentracije spomladi znižujejo. Višje 
temperature ozračja zmanjšajo potrebo po ogrevanju, hkrati pa vplivajo tudi na bolj intenzivno 
mešanje ozračja.  

 

Slika 19: Časovni potek minutnih koncentracij (µg/m3) črnega ogljika v obdobju od 25. oktobra 2017 do 19. aprila 
2018. 

Glede na metodologijo, opisano v poglavju 2.2.3.1, lahko preko optičnih lastnosti delcev na filtru, ki jih 
opišemo z Ångströmovim eksponentom, ločimo prispevek prometa in kurjenja biomase k izmerjeni 
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koncentraciji črnega ogljika. Povprečen Ångströmov eksponent je bil v vseh letnih časih višji na 
merilnem mestu Retje (1,8 v zimskem obdobju) v primerjavi z lokacijo na hribu Tabor (1,7 v zimskem 
obdobju) (Slika 20). V jesenskem in pomladnem obdobju so bili Ångströmovi eksponenti nižji. Rezultati 
kažejo, da je prispevek izgorevanja biomase višji v vasi Retje kot na lokaciji Tabor.  

V zimskem obdobju meritev, od 1. 12. 2017 do 1. 3. 2018 so znašale povprečne koncentracije črnega 
ogljika v vasi Retje 4,3 ± 7,0 µg/m3, na lokaciji Tabor pa 1,6 ± 2,3 µg/m3. V primerjavi s povprečnimi 
koncentracijami črnega ogljika v Ljubljani (3,5 ± 2,2 µg/m3 (Ogrin in sod., 2014)), značilnimi za mestno 
ozadje pozimi 2014, so koncentracije v Retjah višje, medtem ko so povprečne koncentracije na lokaciji 
Tabor nižje od ljubljanskih. Prispevek kurjenja biomase v Retjah je znašal 79 %, na Taboru pa 75 %.  
Občutno višje koncentracije smo izmerili v obdobjih temperaturne inverzije, ko smo v vasi Retje v 
povprečju izmerili več kot 4-kratno, na lokaciji Tabor pa 3-kratno povišanje koncentracij v primerjavi z 
obdobji labilnega ozračja. Zaradi temperaturne inverzije se namreč vsa onesnažila (plini in delci), 
zadržujejo znotraj omejene plasti v kotanji, kar onemogoča, da bi se koncentracije razširile v višje plasti 
ozračja. Največji prispevek prometa smo izmerili v obdobjih labilnega ozračja, ko je bila temperatura 
zraka v povprečju višja kot v času temperaturnih inverzij in so bile potrebe po ogrevanju manjše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20: Povprečen Ångströmov eksponent za obe merilni mesti v različnih letnih časih. 

 

Slika 21: Časovni potek urnih koncentracij (µg/m3) vseh ogljičnih delcev in črnega ogljika v obdobju od 22. 
decembra 2017 do 20. februarja 2018 v vasi Retje. 

Meritve vseh ogljičnih delcev z merilnikom TCA-08 v kombinaciji z AE-33 so se izvajale v obdobju od 
22. decembra 2017 do 20. februarja 2018 v vasi Retje in so prikazane na Slika 21. V omenjenem 
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obdobju so povprečne koncentracije vseh ogljičnih delcev znašale 18,1 ± 6,2 µg/m3, povprečne 
koncentracije črnega ogljika pa 4,5 ± 1,5 µg/m3. Če za parameter b (Enačba 2), ki povezuje črni in 
elementarni ogljik, privzamemo vrednost b = 0,48 ± 0,05 (Rigler in sod., 2017), lahko iz gornjih 
podatkov izračunamo povprečne koncentracije organskega (OC) in elementarnega ogljika (EC) (Enačba 
2 in 3) za omenjeno merilno obdobje. Izmerjena povprečna koncentracija elementarnega ogljika je 
2,2 ± 0,9 µg/m3, organskega ogljika pa 15,9 ± 7,1 µg/m3. Primerjava s podatki iz letnega poročila 
Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2016 (Gjerek in sod., 2017) ter zimsko kampanjo v Ljubljani, Agencija 
Republike Slovenije za okolje (ARSO), 2017 (Rigler in sod., 2017) je podana v Preglednici 4. 

Kraj Merilno obdobje OC (µg/m3) EC (µg/m3) 

Retje 20. december–20. februar  15,9 ± 7,1  2,2 ± 0,9  

LJ Biotehniška 15. oktober–16. marec 9,8 1,3 

Maribor 15. oktober–16. marec 12 2,6 

MR Vrbanski plato 15. oktober–16. marec 8,2 0,98 

ISKRBA 15. oktober–16. marec 3,0 0,2 

Ljubljana, ARSO 17. februar–17. marec 7,1 ± 4,2  1,3 ± 1,0  
Preglednica 4: Primerjava rezultatov meritev vseh ogljičnih delcev v Retjah, Ljubljani in Mariboru. 

 

Slika 22: Časovni potek številčnih koncentracij (število delcev na cm3 zraka –  #/cm3) ultrafinih in finih delcev (10–
800 nm) za obdobje od 1. decembra 2017 do 10. marca 2018. 

Časovni potek številčnih koncentracij (število delcev na enoto zraka – #/cm3) v zimskem obdobju, od 1. 
decembra 2017 do 1. marca 2018, za merilni mesti Retje in Tabor je prikazan na Slika 22. Tako kot pri 
koncentracijah črnega ogljika (Slika 19) so tudi pri številčnih koncentracijah te bile na Taboru večinoma 
precej nižje kot v Retjah. V času tankega sloja stabilnega ozračja pri tleh (obdobja temperaturne 
inverzije) je bila razlika med merilnima mestoma največja in so bile koncentracije v Retjah v povprečju 
skoraj 3-krat višje od koncentracij na hribu Tabor. Povprečje številčnih koncentracij (število delcev na 
enoto zraka – #/cm3) ultrafinih in finih delcev (10 nm–800 nm) v vasi Retje za zimo 2017/18 znaša 
10.400 #/cm3, kar je je primerljivo s koncentracijami v večjih severno- in srednjeevropskih mestih kot 
so npr. Helsinki, Stockholm, Augsburg (pozimi v povprečju od 10.000 do 20.000 #/cm3(Aalto in sod., 
2012; Borsös in sod., 2012 )) in Ljubljana (v zimi 2016/17 v povprečju 11.300 #/cm3 (Farkaš-Lainščak in 
sod., 2017)). Povprečne koncentracije na Taboru, ki znašajo za zimo 2017/18 4.000 #/cm3, so 
primerljive z vrednostmi merilnih postaj ozadja na podeželju (Birmili in sod., 2016). 

Vidne so velike razlike v koncentracijah glede na meteorološke pogoje. V času stabilnega ozračja pri 
tleh (obdobja temperaturne inverzije) je povprečna koncentracija v Retjah znašala 18.000 #/cm3, na 
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hribu Tabor pa 6.300 #/cm3. V Retjah lahko v krajšem času koncentracije delcev večkrat presežejo 
50.000 #/cm3. V obdobjih labilnega ozračja so na obeh merilnih postajah koncentracije delcev 3-krat 
nižje kot v času stabilnega ozračja. Povprečne koncentracije v Retjah takrat znašajo 5.500 #/cm3 in na 
Taboru 2.400 #/cm3. Odvisno od višine inverzne plasti, se lahko vrh hriba Tabor nahaja znotraj sloja 
temperaturne inverzije ali pa nad njo. Zaradi tega so na postaji razlike v koncentracijah tudi med 
obdobji stabilnega vremena (razvoj temperaturne inverzije) precejšnje (standardna deviacija znaša  
4.700 #/cm3). 

Statistični pregled koncentracij črnega ogljika in delcev je zbran v Preglednici 5. 

merilno 
mesto 

časovno 
obdobje 

BC 
(µg/m3) 

BCBB 
(µg/m3) 

BCTR 
(µg/m3) 

BCBB 
(%) 

NC10–800nm 
(#/cm3) 

  AS SD AS SD AS SD AS AS SD 

Retje zima 2017/18  
4,3 7,0 3,4 5,7 0,9 2,6 79 

10.400 9.900 
 

temperaturna 
inverzija 

8,7 9,7 7,4 8,4 1,3 2,7 85 
18.000 
 

13.000 

labilno  
ozračje 

1,9 3,9 1,2 2,0 0,7 2,8 63 
5.500 
 

5.300 

Tabor zima 2017/18  
1,6 2,3 1,2 1,8 0,5 0,8 75 

4.000 
 

4.000 

temperaturna 
inverzija 

3,1 3,3 2,4 2,5 0,7 1,1 77 
6.300 
 

4.700 

labilno  
ozračje 

1,0 1,3 0,6 0,9 0,4 0,6 60 
2.400 
 

2.600 

Preglednica 5: Aritmetična sredina (AS) in standardna deviacija (SD) koncentracij črnega ogljika (BC) izražen v 
absolutnih vrednostih, prispevek izgorevanja biomase (BCBB) izražen kot delež skupne koncentracije BC, ter 
številčne koncentracije ultrafinih in finih delcev. Vrednosti so prikazane za zimsko obdobje (1. 12. 2017–1. 3. 2018) 
za obe merilni mesti, ločeno za obdobja s temperaturno inverzijo in obdobja labilnega ozračja. 

3.2.1. Dnevna dinamika onesnažil 
Značilen potek koncentracij onesnažil tekom običajnega dne lahko opišemo s povprečnim dnevnim 
profilom, ki prikazuje povprečno koncentracijo ob določeni uri v dnevu. 

Povprečni dnevni profili številčnih koncentracij (število delcev na enoto zraka – #/cm3) ultrafinih in finih 
delcev za zimo 2017/18 na merilnih postajah Retje in Tabor so prikazani na Slika 23. Profili prikazujejo 
povprečne številčne koncentracije (#/cm3) za vsako uro posebej za celotno zimo in glede na 
meteorološke razmere za obdobja stabilnega in obdobja labilnega ozračja. Dnevno spreminjanje 
koncentracij je odvisno predvsem od povečanja izpustov onesnažil, dodatno pa na to vpliva dnevni 
razvoj prizemne mejne plasti in njena stabilnost. 
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Slika 23:  Povprečni dnevni potek številčnih koncentracij (število delcev na enoto zraka – #/cm3) ultrafinih in finih 
delcev (10–800 nm) za celotno zimo 2017/18, v obdobjih labilnega ozračja (a) in v obdobjih temperaturne inverzije 
(b) za obe merilni mesti. Črta prikazuje povprečne koncentracije ob določeni uri dneva, osenčeno območje pa 
pripadajoči 95 % interval zaupanja. 

V povprečnem dnevnem profilu številčnih koncentracij je zaznati dva vrha – dopoldne med 8:00 in 
13:00 ter popoldne in zvečer med 16:00 in 22:00. Popoldanski višek v Retjah je malenkost višji od 
dopoldanskega, na Taboru pa je malo višji jutranji vrh. Koncentracije se v dopoldanskem času povečajo, 
v Retjah na okrog 28.000 #/cm3, na Taboru pa tja do 10.000 #/cm3. Po poldnevu, med 13:00 in 15:00, 
koncentracije upadejo, v Retjah na okoli 16.000 #/cm3, na Taboru na okoli 5.000 #/cm3 zaradi 
aktivnejšega mešanja in dviga višine prizemne mejne plasti. Na postaji Tabor sta vrha zaradi manjšega 
števila virov izpustov in same lokacije postaje (vrh hriba) manj izrazita kot na merilnem mestu v Retjah. 
Koncentracije so najnižje med 2:00 in 6:00 zjutraj, ko se te zaradi širjenja in redčenja na širšem območju 
znižajo na raven regionalnega ozadja. V času premešanega ozračja (Slika 23 a) so koncentracije tako na 
Taboru kot tudi v Retjah veliko nižje (v Retjah pod 10.000 #/cm3, v povprečju okrog 6.000 #/cm3; na 
Taboru pa le nekaj tisoč, med 2.000 in 3.000 #/cm3) in so primerljive s koncentracijami odmaknjenih 
podeželskih območij (Asmi in sod., 2011). 

Če primerjamo dnevni profil številčnih koncentracij med delavniki in vikendi ( 

Slika 24 in  

 

Slika 25), opazimo, da so koncentracije med vikendi v Retjah višje kot med tednom, ko so ljudje v službi 
in tako manj kurijo.  Razvidno je tudi, da je jutranji vrh med vikendi za razliko od delavnikov višji kot 
večerni vrh in se začne malce kasneje, okrog 9:00. Na Taboru med vikendi in delavniki ni večjih razlik. 
V času labilnega ozračja razporeditev koncentracij, tako med delavniki kot vikendi, ni tako značilna kot 
v obdobjih temperaturne inverzije (jutranji in popoldanski vrh sta manj izrazita). 

 

a) b) 

labilno ozračje temperaturna inverzija 



19 
 

 

Delavnik 

 

 

Slika 24: Povprečni dnevni potek številčnih koncentracij (število delcev na enoto zraka – #/cm3) ultrafinih in finih 
delcev (10–800 nm) med delavniki v obdobjih labilnega ozračja (a) in v obdobjih temperaturne inverzije (b). Črta 
prikazuje povprečne koncentracije ob določeni uri dneva. 

Vikend  

 

 

Slika 25: Povprečni dnevni potek številčnih koncentracij (število delcev na enoto zraka – #/cm3) ultrafinih in finih 
delcev (10–800 nm) med vikendi v odbojih labilnega ozračja (a) in v obdobjih temperaturne inverzije (b). Črta 
prikazuje povprečne koncentracije ob določeni uri dneva. 

Povprečni dnevni profili prispevka prometa in izgorevanja biomase h koncentracijam črnega ogljika v 
različnih letnih časih (jesen – september, oktober, november; zima – december, januar, februar; 
pomlad – marec, april, maj) so prikazani na Slika 26. Črni ogljik iz izgorevanja biomase ima tekom dneva 
običajno dva vrha, kar je opazno na obeh merilnih mestih in v vseh letnih časih, čeprav so koncentracije 
spomladi nižje od ostalih dveh obdobij. Prvo povišanje koncentracij je opazno v jutranjih urah (med 
8:00 in 10:00). Tekom dneva se koncentracije znižajo, k čemur prispeva aktivnejše mešanje in 
naraščanje prizemne mejne plasti. Medtem ko se koncentracije na lokaciji Tabor čez dan običajno 
znižajo do nivoja regionalnega ozadja, ostajajo koncentracije v Retjah tudi sredi dneva višje od ozadja. 
Zaradi aktivnosti virov popoldne koncentracije spet narastejo. V Retjah je zaradi intenzivnosti virov 
popoldanski vrh višji od jutranjega. Od okrog 19:00 do 5:00 zjutraj koncentracije počasi padajo zaradi 
širjenja in redčenja na širšem območju. 

Črni ogljik iz prometa ima običajno največji prispevek zjutraj med 8:00 in 10:00 uro. Jeseni in spomladi 
je prvi vrh iz prometa enakovreden koncentracijam iz izgorevanja biomase, medtem ko je popoldne 
prispevek prometa precej manjši. Koncentracije se do okrog polnoči običajno znižajo na nivo 
regionalnega ozadja. 

 

a) b) 

a) 

labilno ozračje temperaturna inverzija 

b) 

labilno ozračje temperaturna inverzija 



20 
 

 

Slika 26: Povprečni dnevni potek črnega ogljika ločeno glede na izvor iz prometa (TR) in izgorevanja biomase (BB) 
za Tabor (a) in Retje (b) za posamezne letne čase. Črta prikazuje povprečne koncentracije ob določeni uri dneva, 
osenčeno območje pa pripadajoči 95 % interval zaupanja. 

Dnevna dinamika koncentracij črnega ogljika se razlikuje glede na meteorološke pogoje, ki vplivajo na 
kopičenje onesnažil v stabilnem tankem sloju ozračja pri tleh (obdobja temperature inverzije) oziroma 
na disperzijo onesnažil v obdobjih labilnega ozračja (Slika 27). V Retjah so koncentracije črnega ogljika 
v obdobjih labilnega ozračja v povprečju skoraj 2-krat višje od koncentracij na Taboru, v obdobjih 
temperaturne inverzije pa skoraj 3-krat višje. 

 

Slika 27: Povprečni dnevni potek črnega ogljika na obeh merilnih mestih v obdobjih temperaturne inverzije in v 
obdobjih labilnega ozračja v zimskem času. Črta prikazuje povprečne koncentracije ob določeni uri dneva, 
osenčeno območje pa pripadajoči 95 % interval zaupanja. 

Ob delavnikih običajno pričakujemo drugačno dnevno dinamiko onesnažil kot med vikendi, predvsem 
zaradi različnega vpliva človeških dejavnosti. V mestih med vikendi običajno opazimo nižje 
koncentracije črnega ogljika predvsem zaradi manjše gostote prometa. V podeželskem okolju, kot je 
območje meritev v občini Loški potok, kjer promet predstavlja le manjši delež prispevka k črnemu 
ogljiku, pa med vikendi opazimo povišanje koncentracij predvsem na račun ogrevanja z lesno biomaso. 
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Ta pojav je opazen predvsem v Retjah, ko so povprečne koncentracije črnega ogljika iz izgorevanja 
biomase v večernih urah v obdobjih temperaturne inverzije zrasle tudi nad 15 µg/m3. Na lokaciji Tabor 
so koncentracije med vikendi primerljive z delavniki (Slika 28). 

 

Slika 28: Povprečni dnevni potek črnega ogljika med delavniki in ob koncu tedna v obdobjih labilnega ozračja (a, 
c) in v obdobjih temperaturne inverzije (b, d). Koncentracija črnega ogljika je prikazana glede na prispevek 
kurjenja biomase (BB) in prispevek prometa (TR). Črta prikazuje povprečne koncentracije ob določeni uri dneva, 
osenčeno območje pa pripadajoči 95 % interval zaupanja. 

 

Slika 29: Povprečni dnevni potek koncentracije vseh ogljičnih delcev (črna črta) in črnega ogljika (rdeča črta) v 
obdobju merjenja z merilnikom ogljičnih delcev (Magee Total Carbon Analyzer –TCA-08, 22. 12. 2017–20. 2. 2018) 
v vasi Retje. Črti prikazujeta povprečne koncentracije ob določeni uri dneva, osenčeno območje pa pripadajoči 95 
% interval zaupanja. 

Povprečen dnevni profil koncentracij vseh ogljičnih delcev in črnega ogljika za obdobje od 22. 
decembra 2017 do 20. februarja 2018 v vasi Retje je prikazan na Slika 29. Koncentracija vseh ogljičnih 
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delcev, izmerjena s termalno metodo na eno urni časovni resoluciji z merilnikom ogljičnih delcev TCA-
08 ima tekom dneva dva očitna vrha, ki sta posledica povečanih koncentracij organskega ogljika 
(Enačba 3). Organski ogljik je masa organskih komponent v ogljičnih delcih in je tesno povezan z 
gorenjem biomase, kar sovpada z dnevnim profilom prispevka izgorevanja biomase h koncentraciji 
črnega ogljika (Sliki 27 in 28). 

Rezultati vseh meritev (delcev, črnega ogljika in vseh ogljičnih delcev) kažejo na izrazit vpliv izgorevanja 
biomase na kakovost zraka z vidika delcev tako v vasi Retje kot tudi na lokaciji Tabor. 

3.3. Prostorsko spreminjanje koncentracij črnega ogljika 

3.3.2. Obdobja temperaturne inverzije 
Prostorsko spreminjanje koncentracij črnega ogljika v času stabilnega ozračja (obdobja temperaturne 
inverzije) je prikazano na Slika 30 in Slika 31. 
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Slika 30: Prostorska porazdelitev koncentracij črnega ogljika (BC) v času temperaturne inverzije, porazdelitev med 
delavniki (A) in vikendi (B). 
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Slika 31: Povprečni prostorski profil koncentracij črnega ogljika (BC) kraške kotanje Retje za obdobja 
temperaturne inverzije. 

Najvišje vrednosti črnega ogljika (nad 7,5 µg/m3) so v vasi Retje, natančneje ob prvi pobočni cesti 
znotraj sloja temperaturne inverzije, kar je posledica velikega števila virov izpustov (gospodinjstva) in 
tudi prenosa onesnažil s pobočnimi tokovi. Koncentracije črnega ogljika so tukaj skoraj 3-krat višje kot 
na vrhu hriba Tabor in 5-krat višje kot pri cerkvi sv. Florjana na koncu vasi, kjer zrak začenja odtekati iz 
kraške kotanje in kjer ni virov izpustov. Koncentracije so precej visoke tudi na samem dnu kraškega 
polja, v vasi Retje in na spodnji glavni cesti, ki vodi do Retja (med 3,5 in 4 µg/m3). K visokim 
koncentracijam črnega ogljika, zlasti zjutraj med tednom, na spodnji glavni cesti prispeva tudi 
razmeroma gost promet, saj se ljudje odpravljajo na delo in/ali v šolo. Na Taboru je višina koncentracij 
črnega ogljika zelo odvisna tudi od tega ali se vrh nahaja nad stabilno plastjo temperaturne inverzije 
(nižje koncentracije) ali znotraj nje (višje koncentracije). 

 Koncentracije črnega ogljika (µg/m3) 

Temperaturna inverzija min  maks AS MED SD 

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

vikendi 1,3 10,5 3,5 2,6 2,3 

nedelje 0,7 12,8 2,9 2,0 2,4 
Preglednica 6: Opisne statistike (minimalna, maksimalna vrednost, aritmetična sredina, mediana in standardna 
deviacija) koncentracij črnega ogljika (µg/m3) za obhode v obdobjih stabilnega ozračja (temperaturna inverzija) 
med delavniki, vikendi in ob nedeljah. 

Povprečne koncentracije za celotno retijsko kotanjo (Preglednica 6) se med tednom in vikendom 
bistveno ne razlikujejo, vendar pa je razporeditev vrednosti drugačna. Med vikendi so najvišje 
vrednosti črnega ogljika skoncentrirane na prvi pobočni cesti, kjer se v povprečju povzpnejo nad 10 
µg/m3

, kar lahko primerjamo z vrednostmi prometnejših cest v mestih (npr. Van den Bossche in sod., 
2016). Vrednosti na spodnjem delu pobočja so med vikendi nekoliko nižje kot med tednom (pribl. za 
1,5 µg/m3 v povprečju), saj ljudje med tednom manj kurijo kot med vikendi. So pa koncentracije črnega 
ogljika med tednom v primerjavi z vikendi enakomerneje porazdeljene po dnu kotanje in tako 
malenkostno višje v vasi Retje in ob ostalih cestah, predvsem zaradi večjega prispevka prometa k 
skupnim koncentracijam črnega ogljika v jutranjih in popoldanskih urah (odhod in prihod iz službe ali 
šole). 
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3.3.3. Obdobja labilnega ozračja 
Prostorsko spreminjanje koncentracij črnega ogljika v času labilnega ozračja je prikazano na Slika 32 in 
Slika 33. 
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Slika 32: Prostorska porazdelitev koncentracij črnega ogljika (BC) v času nestabilnega ozračja, med tednom (A) in 
v nedeljo (B). 
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Slika 33: Povprečni prostorski profil koncentracij črnega ogljika (BC) kraške kotanje Retje za obdobja labilnega 
ozračja. 

V času nestabilnega (labilnega) ozračja so koncentracije na celotnem območju kraške kotanje zelo nizke 
– v povprečju manj kot 1 µg/m3 (0,8 µg/m3) (Preglednica 7). Prostorsko spreminjanje koncentracij 
črnega ogljika je v času labilnega ozračja večje kot v obdobjih stabilnega ozračja (obdobja temperaturne 
inverzije) in se spreminja znotraj nekaj metrov. Kljub nizkim vrednostim po celotni kotanji je vidno 
povečanje koncentracij (za skoraj 3 µg/m3 v povprečju) v vasi Retje, kot posledica izpustov zaradi 
ogrevanja gospodinjstev. Ker so bile v obdobjih nestabilnega vremena temperature v povprečju višje, 
višek koncentracij v vasi Retje ni bil tako visok tudi zaradi manjših potreb po ogrevanju. Koncentracije 
v vasi Retje so v povprečju 2-krat višje kot na hribu Tabor (izmerjene najnižje koncentracije v času 
nestabilnega ozračja) in tudi višje kot pri cerkvi sv. Florjana. 

 Koncentracije črnega ogljika (µg/m3) 

Labilno ozračje min  maks AS MED SD 

delavniki 0,4 1,6 0,8 0,7 0,2 

vikendi 0,5 3,4 1 0,9 0,4 

nedelje 0,3 2,4 0,7 0,7 0,3 
Preglednica 7: Opisne statistike (minimalna, maksimalna vrednost, aritmetična sredina, mediana in standardna 
deviacija) koncentracij črnega ogljika (µg/m3) za obhode v obdobjih labilnega ozračja med delavniki, vikendi in ob 
nedeljah. 
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4. Sklep in povzetek 
Rezultati meritev v retijski kotanji in na vrhu hriba Tabor so pokazali, da na številčno koncentracijo 
delcev v zraku in masno koncentracijo vseh ogljičnih delcev (vsi ogljični delci, črni ogljik) na območju 
odločilno vpliva intenzivnost izpustov in vremenski pogoji. 

Najvišje koncentracije črnega ogljika so pozimi, na pomlad pa se te znižujejo. Z višjimi temperaturami 
se namreč zmanjša potreba po ogrevanju, hkrati pa je pri višji temperaturi tudi mešanje ozračja 
intenzivnejše. 

Za območje je značilno hitro in močno spreminjanje višine koncentracij delcev in črnega ogljika med 
obdobji s stabilnim (pojav temperaturne inverzije) in labilnim (nestabilnim) ozračjem, kot tudi tekom 
dneva.  Na območju se razvije plitev sloj inverzne plasti (nekaj deset metrov), ki že ob močnejšem vetru 
ali intenzivnejšem sončnem obsevanju hitro razpade. Zaradi tega in človeških aktivnosti se višina 
koncentracij onesnažil v času močno spreminja. Daljših obdobij stabilnega ozračja, ko je prizemna 
mejna plast ostala nepremešana več dni, smo zabeležili le nekaj v decembru in marcu.  

V času temperaturne inverzije, ko se na dnu kraške kotanje zadržuje hladen zrak, ki je gostejši od 
zgornjega toplejšega, s katerim se ne meša (miruje, stabilno ozračje), so povprečne številčne 
koncentracije delcev in koncentracije črnega ogljika v Retjah kar 3-krat višje kot v obdobjih labilnega 
ozračja, ko se zrak kotanje intenzivno meša z okoliškim zrakom in koncentracije močno upadejo. V 
vasi Retje številčne koncentracije delcev in koncentracije črnega ogljika večkrat dosežejo izredno 
visoke vrednosti, ki lahko v krajših obdobjih tudi presežejo 50.000  #/cm3 in 70 µg/m3 črnega ogljika. 
V času temperaturne inverzije so koncentracije višje tudi na vrhu hriba Tabor, in sicer za 2-krat. 

Koncentracije na Taboru so večinoma precej nižje od koncentracij v Retjah (za skoraj 3-krat v času 
temperaturnih inverzij in za skoraj 2-krat v času labilnega ozračja), kar je posledica same lokacije 
merilnih mest. Postaja v Retjah se nahaja blizu dna kraške kotanje v bližini večjega števila virov 
izpustov, medtem ko se postaja Tabor nahaja na vrhu hriba z manjšim številom virov izpustov in večjo 
prevetrenostjo. 

V Retjah so povprečne koncentracije črnega ogljika pozimi (4,3 ± 7,0 µg/m3) tako višje od povprečnih 
zimskih koncentracij, značilnih za mestno ozadje Ljubljane (3,5 ± 2,2 µg/m3 (Ogrin in sod., 2014)), 
medtem ko so na Taboru (1,6 ± 2,3 µg/m3) koncentracije nižje. Koncentracija vseh ogljičnih aerosolov 
izmerjena v Retjah je bila še precej višja, predvsem na račun organskih komponent, katerih 
koncentracija je znašala v povprečju 16 µg/m3 (december–februar). Organska frakcija ogljičnih delcev 
je tesno povezana z izgorevanjem biomase. 

Tudi številčne koncentracije delcev v velikostnem območju od 10 do 800 nm v Retjah pozimi (v 
povprečju 10.400 #/cm3) dosegajo vrednosti značilne za nekatera severno- in srednjeevropska mesta 
pozimi (Helsinki, Stockholm, Augsburg in Ljubljana – od 10.000 do 20.000 #/cm3 (Farkaš-Lainščak in 
sod., 2017; Aalto in sod., 2012)). Koncentracije na Taboru (4.000 #/cm3) pa so primerljive z vrednostmi 
značilnimi za ozadje na podeželju (Asmi in sod., 2011). 

Glavni vir izpustov delcev na območju je izgorevanje biomase, ki v Retjah prispeva okrog 80 %, na 
Taboru pa 75 % h koncentracijam črnega ogljika.   

Med dnevom sta običajno opazna dva vrha povišanih koncentracij delcev in črnega ogljika v zraku, ki 
sta zlasti izrazita v obdobjih pojava temperaturne inverzije. Prvo povišanje koncentracij je v jutranjih 
urah, med 8. in 10. uro, ko k temu prispevata tako kurjenje lesne biomase kot tudi promet, drugo, še 
večje povišanje pa je v popoldanskih in večernih urah (med 16. in 22. uro), ko k temu prispeva 
predvsem izgorevanje biomase. Tekom dneva koncentracije upadejo zaradi aktivnejšega mešanja v 
ozračju – naraščanja prizemne mejne plasti in manjše intenzivnosti izpustov. Na Taboru se 
koncentracije spustijo na nivo regionalnega ozadja, v Retjah pa tudi sredi dneva koncentracije ostajajo 
višje od ozadja. 
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Dinamika onesnažil med delavniki je drugačna kot med vikendi. V mestih med vikendi običajno 
opazimo nižje koncentracije črnega ogljika predvsem zaradi manjše gostote prometa. V podeželskem 
okolju, kot je območje meritev v občini Loški potok, kjer promet predstavlja le manjši delež prispevka 
k delcem in črnemu ogljiku, pa med vikendi opazimo povišanje koncentracij predvsem na račun 
ogrevanja z lesno biomaso. 

Zaradi same razporeditve virov izpustov, ki jih je največ v vasi Retje, in lege v kotanji, za katero so zlasti 
v hladni polovici leta, ko je pojav temperaturne inverzije tukaj zelo pogost oz. je prevladujoč pojav in 
so tako razmere za razredčevanje izpustov zelo slabe, so zvišanim koncentracijam delcev in črnega 
ogljika najbolj izpostavljeni prebivalci Retja. Podobne razmere je pričakovati tudi v ostalih poseljenih 
kotanjah (npr. Travnik) s pogostim temperaturnim obratom. 

Ker daleč najpomembnejši vir delcev in črnega ogljika na območju predstavljajo gospodinjstva z 
izgorevanjem biomase, bi morali bodoči ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka v občini Loški Potok 
vključevati ukrepe, ki bi prispevali k izboljšanju zgorevanja v pečeh na les in drugo biomaso. Pomembno 
je poudariti, da bi ukrepi morali vključevati vsa gospodinjstva, saj h koncentracijam delcev prispevajo 
vsi viri na območju, kjer lahko že majhen delež peči z visokim emisijskim faktorjem pomembno vpliva 
na kakovost zraka v celotni kotanji. K zmanjšanju izpustov iz gospodinjstev pomembno prispevajo 
energetska sanacija stavb (toplotna izolacija), učinkovitost kurilnih naprav, pravilna priprava, izbira in 
uporaba ustreznega goriva, učinkovitejše kurilne navade in uporaba skupnih kotlovnic za več stavb.  
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