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Abstrakt: 

 Rešeršní část shrnuje problematiku polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), jejich 

chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti, vliv na zdraví, životní prostředí a upozorňuje na 

odlišné chování různých PAH. Byl sestaven podrobný návod na přípravu měření vysoko-

objemovým kaskádním impaktorem BGI 900 (Hi-Vol), čištění, ekvilibrace, vážení, ochrana před 

kontaminací substrátů a postup měření. 

 Byl proveden experiment, kdy se za teflonový back-upový filtr umístil zvláštní PUF 

substrát, na který se při expozici zachytily ve významném množství plynné fáze fenanthrenu, 

anthracenu, fluoranthenu, pyrenu a benzo(a)anthracenu. Míra záchytu stanovených PAH rostla 

s rostoucí tenzí páry od 10-4 do 10-1 Pa. Ostatní měřené PAH (koronen, benzo(ghi)perylen, 

chrysen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)anthracen a  

indeno(1,2,3-cd)pyren) s tenzí páry od 10 -5 do 10-10 Pa nebyly zachyceny.  

 Experiment ukázal, že polyuretanové PUF terče zachytávají ve znatelném množství 

plynnou fázi těkavějších PAH, a proto byl proveden korekční odpočet záchytu plynné fáze 

v jednotlivých velikostních frakcích. Odpočet činil pro těkavé PAH jednotky až desítky procent 

měřených velikostních frakcí částic PAH.    

 Experiment se uskutečnil během zimní inverze 6., 7., 8. a 13. února 2012 v Ostravě – 

Radvanicích, kdy hodnoty karcinogenních PAH byly zvýšeny až o dva řády.  
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Abstract: 

 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are reviewed including their chemical and chemical-

physical features, their impact on health and the environment. Different behaviour of PAHs  

is mentioned. The detailed instruction for the measurement using high-volume cascade 

impactor BGI 900 (Hi-Vol) is described. Cleaning, equilibration, weighting, protection against 

contamination of the substrates and technique of the measurement were introduced.  

The experiment was done: under the last teflon back-up filter the extra PUF substrate was 

placed, where after the air exposition the significant amounts of gaseous phase of 

phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene and benzo(a)anthracene were captured. The 

extent of the volatile PAHs capture correlated positively with the vapour pressure (ranging from 

10-4 to 10-1 Pa.). The other measured PAHs (coronene, benzo(ghi)perylene, chrysene, 

benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, dibenzo(a,h)anthracene and  

indeno(1,2,3-cd)pyrene) with vapour pressure from 10-5 to 10-10 Pa were not captured. The 

experiment found out that polyurethane (PUF) substrates captured in noticeable amount the 

volatile phase of PAHs and therefore the correction for the capture of gaseous phase in the 

particle size fractions of PAHs was calculated. The deduction for the gaseous volatile PAHs 

ranged from units to tens percent of measured particle size fractions of PAHs. 

The experiment was performed during the winter inversion (February 2012) in Ostrava – 

Radvanice when the values of carcinogenic PAH were increased more than hundred times. 
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Úvod 

 Ve své práci jsem se zabýval problematikou měření znečištění ovzduší vysoko-

objemovým kaskádním impaktorem (Hi-Vol) BGI 900. Tento přístroj dokáže zachytávat 

prachové částice a na nich navázané polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) v různých 

velikostních frakcích. Rozdělení dle velikosti je důležité především z důvodu vlivu 

karcinogenních, mutagenních a teratogenních polycyklických aromatických uhlovodíků  

na zdraví člověka a živočichů. V zásadě totiž platí, že čím menší jsou prachové částice, tím snáze 

mohou PAH vnikat do plic a krevního oběhu a negativně působit na organismus. Problematika 

PAH je podrobněji popsána v první kapitole. 

 Jedním z cílů mé práce bylo sepsat doporučený postup laboratorní přípravy 

polyuretanových substrátů (PUF), jež v Hi-Volu plní funkci impaktorů, dále postup jejich 

uchování a následného měření, aby byly minimalizovány případné chyby při stanovení 

hmotnosti aerosolů, zamezeno kontaminaci substrátů a chybám při značení. Kapitola 3 a 4, 

která se tímto zabývá, má tedy sloužit jako podrobný návod těm, kdo budou pracovat s vysoko-

objemovým kaskádním impaktorem BGI 900 a zároveň podrobně vysvětluje metodiku 

experimentu.  

 Hlavním cílem práce bylo experimentální ověření hmotové bilance kaskádového 

impaktoru (Hi-Vol), zdali nedochází k únikům PAH i po průchodu všemi kaskádami. Podle 

dlouhodobých výsledků měření vznikl předpoklad, že ne zcela všechny PAH se zachytí  

na posledním teflonovém backu-upovém filtru, který má teoreticky zachytávat veškeré zbylé 

nejjemnější částice. Mým cílem bylo experimentálně zjistit, zda je tomu skutečně tak, čím je to 

pravděpodobně způsobeno a v jaké míře k tomuto jevu případně dochází. 

 Tento experiment byl prováděn jednak v laboratoři environmentální chemie Ústavu pro 

životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK a následně v rámci měření ovzduší v Ostravě – 

Radvanicích, v zimě 2012 (25. 1. – 22. 2. 2012). V období měření byla inverzní situace  

a zhoršené rozptylové podmínky. Práce přináší i související výsledky tohoto projektu a jejich 

vyhodnocení.  

 Celá práce je pojatá tak, aby byla srozumitelná i pro ty, kteří nejsou odborníky v oblasti 

chemie aerosolů, a snaží se objasnit i základní pojmy, principy a také důvody, proč je měření 

aerosolů tak důležité. 
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1. Problematika polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) 
 

1.1 Charakterizace PAH 

 Polycyklické aromatické uhlovodíky, pro které se vžila zkratka PAU (či PAH z anglického 

polycyclic aromatic hydrocarbons) jsou organické sloučeniny, které tvoří dva či více 

aromatických kruhů spojených dohromady. Řadíme mezi ně širokou škálu chemických sloučenin 

(v řádu stovek), ochotně totiž dochází k jejich substitucím a derivátům. Konstituční vzorce 

vybraných základních PAH jsou uvedeny v tab. 1. Jejich měření a výzkum je velmi důležitý, 

především z hlediska vlivu na zdraví člověka a živočichů (viz  kap. 1.5). 

 Polycyklické aromatické uhlovodíky vznikají při procesu spalovaní, pyrolýzy,  

či pyrosyntézy organické hmoty. Jejich emise do venkovního ovzduší jsou tedy spojeny 

především se spalováním v průmyslu, lokálních topeništích a motorové dopravě, ale  

můžou být způsobeny i rozsáhlými požáry. 

 Spolu s ultra-jemnými prachovými částicemi (PM10, PM2,5, PM1), na které se ochotně 

váží, jsou schopny usazovat se v průduškách a v případě nejnebezpečnějších prachových částic 

PM1 (částice o aerodynamickém průměru menším než 1 µm) dokonce pronikat až do plicních 

sklípků a způsobovat karcinogenní a mutagenní onemocnění. Ohrožují tak nejen člověka, ale  

i mnohé živočichy. Prokázány byly i vlastnosti PAH postihující zdravý vývoj plodu (teratogenní 

vlastnosti). PAH mohou mít vliv i na další generace, dokonce i ty, které již nejsou vystavené 

expozici PAH (Šrám, 2011). Stále se objevují nové a nové poznatky, které nebezpečnost PAH 

jenom utvrzují. 

 Míra karcinogenity je různá u jednotlivých PAH a některé dokonce žádné škodlivé 

vlastnosti nevykazují. Proto se často vyčleňují právě ty rakovinotvorné PAH a pak se hovoří  

o karcinogenních PAH, (cPAH, z anglického carcinogenic PAH) nebo také o k-PAU. 

 PAH patří do skupiny perzistentních organických látek (POPs – z anglického Persistent 

Organic Pollutants), tedy sloučenin, které dobře odolávají rozkladným procesům. Jedná se 

zároveň o poměrně reaktivní částice (nejvíce v lineárním uspořádání benzenových jader), jejich 

reaktivita je vyšší než reaktivita benzenu a podmiňuje ji celá řada faktorů, jako například 

teplota, velikost povrchu, světlo, ozón, kyslík a podobně. Jedním z nejdůležitějších faktorů 

ovlivňujících fyzikálně-chemické vlastnosti je molekulová hmotnost. Spolu s ní roste bod tání, 

bod varu, lipofilita a klesá rozpustnost ve vodě (Holoubek & Hovorka 2009; Holoubek, 1996). 
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 Nejčastějšími substitučními deriváty jsou halogenderiváty, aminoderiváty, sulfoderiváty, 

nitroderiváty, hydroxyderiváty, dále karboxylové a karbonylové deriváty, chinony a další. 

Substituce může významně ovlivnit míru škodlivosti látky, například pyren nevykazuje silné 

karcinogenní a mutagenní účinky, kdežto jeho deriváty 1-nitro a 1,8–dinitropyren ano. Mezi 

nejvíce nebezpečné patří nitroderiváty (nitro-PAH). TY jsou produktem zejména dieselových 

motorů a jsou silně mutagenní a karcinogenní. 

 Jak je patrné z výše uvedených charakteristik, vlastnosti PAH, jako je chování 

v atmosféře, reaktivita a míra škodlivosti, nelze příliš zobecňovat vzhledem k tomu, o jak 

různorodé látky se jedná. Proto se často setkáváme s porovnáváním jednotlivých PAH  

s nejprozkoumanějším zástupcem, kterým je benzo(a)pyren.  

 Benzo(a)pyren je jedním z nejznámějších a nejnebezpečnějších zástupců polycyklických 

aromatických uhlovodíků. Tvoří jej 5 kondenzovaných benzenových jader, jeho sumární vzorec 

je tedy C20H12 (viz tab. 1). Jedná se o vysoce karcinogenní a mutagenní látku, která je za běžných 

okolností krystalická a žlutého zabarvení. Vzniká při nedokonalém spalování při teplotách mezi 

300 - 600 °C. Hlavními zdroji benzo(a)pyrenu jsou dieselové motory, lokální topeniště  

a průmyslové zdroje. Poločas setrvání benzo(a)pyrenu v ovzduší je zhruba jeden týden,  

u ostatních PAH se poločas setrvání pohybuje od 1 dne do jednoho týdne (Holoubek, 1996). 

 Roční imisní limit pro benzo(a)pyren v ovzduší je v České republice 1 ng/m3 (stanoveno 

nařízením vlády č. 350/2002 Sb. ve znění novely č. 60/2004 Sb.). Tato hodnota bývá na území 

České republiky často překračována, například v roce 2005 byla překročena na 80 % měřicích 

stanicích. Nejvyšší koncentrace benzo(a)pyrenu v ČR bývají měřeny na Ostravsku, dokonce  

je považováno za nejznečištěnější oblast EU benzo(a)pyrenem (Šrám, 2011). 

 

 

 

 

 



10 
 

Tab. 1: Konstituční vzorce vybraných PAH, které jsou často monitorovány podle doporučení 

Agentury ochrany životního prostředí (EPA), Evropské unie (EU) a Výzkumného výboru pro 

potraviny EU (SCF) (Lerda, 2010) 
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1.2 Adsorpce na tuhé částice 
 

 Polycyklické aromatické uhlovodíky se ochotně adsorbují na povrch jemných prachových 

částic (Hovorka, 2009). Přitom platí, že čím menší částice jsou, tím ochotněji k adsorpci dochází. 

Míra adsorpce závisí také na tvaru povrchu – konkávnosti zakřivení a dalších fyzikálně–

chemických faktorech. 

 PAH jsou emitovány převážně v plynné fázi a následně se adsorbují nebo kondenzují na 

prachové částice, přičemž platí, že méně těkavé PAH se spíše adsorbují na pevné částice menší 

1 µm a těkavější PAH buď zůstávají v plynné fázi, nebo kondenzují na částice větší 1 µm. 

Distribuci mezi plynnou a pevnou fází PAH v atmosféře určuje především tenze par jednotlivých 

polycyklických aromatických uhlovodíků, dále pak množství jemných částic v atmosféře 

s vhodným povrchem pro sorpci, koncentrace PAU, teplota ovzduší a afinita jednotlivých PAU 

k organickým látkám na matrici (Holoubek, 1996). 

 Částice, na které se PAH váží, mohou výrazně ovlivnit jak jejich chování v atmosféře, tak 

toxicitu PAH a další fyzikální a chemické vlastnosti. Významné jsou také reakce na povrchu 

tuhých částic. 

 

1.3 Chování v atmosféře 
 

 Emitované polycyklické aromatické uhlovodíky podléhají v atmosféře celé řadě reakcí  

a procesů. Jsou v ní degradovány, přeměňovány na jiné látky, adsorbují se na tuhé částice, 

koagulují, jsou schopny dálkového transportu, podléhají suché a mokré atmosférické depozici. 

Může docházet k fázovému posunu mezi plynnou a tuhou frakcí. Vzhledem k fyzikálně - 

chemické různorodosti PAH nelze jejich chování zobecňovat.  

 Setrvání jednotlivých PAH v atmosféře je různé, závisí na vlastnostech dané molekuly, 

především na molekulární hmotnosti (i částic, na které jsou případně PAH naadsorbovány) a na 

vlastnostech prostředí. Hlavním z dějů, které zajišťují vymizení PAH z atmosféry je fotochemická 

oxidace. (Holoubek, 1996) 
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Obr. 1: Princip koagulace v homogenní směsi (Bockhorn, 1994) 

 

1.4 Zdroje znečištění 
 

 Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou látky, které se běžně vyskytovaly v přírodě, 

avšak člověk svojí aktivitou výrazně zvýšil jejich koncentrace a narušil tím tak rovnováhu mezi 

jejich vznikem a degradací.  

 PAH vznikají především nedokonalým spalováním, tudíž mezi největší přírodní zdroje 

emisí polycyklických aromatických uhlovodíků patří lesní požáry. 

 Z antropogenních zdrojů jsou pak nejvýznamnější doprava, průmysl a lokální topeniště. 

Vznik PAH je spojen především se spalováním nafty, zemního plynu, uhlí, dřeva a dalších 

organických látek. Nebezpečné je například spalování odpadu v lokálních topeništích  

(Braniš, 2009). 

 V dopravě nejvíce s produkcí karcinogenních PAH dominují dieselové motory. Přitom  

se předpokládá, že až z 90% jsou zodpovědné za mutagenitu výfukových plynů nitro-PAH 

(Holoubek, 1996). 
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1.5 Vliv PAH na zdraví člověka 
 

 Polycyklických aromatických uhlovodíků je celá řada a jejich škodlivost pro člověka  

či živočichy závisí na mnoha faktorech. Některé PAH vykazují vysokou karcinogenitu, 

mutagenitu a teratogenní vlastnosti, jiné škodlivé být nemusí. Ovšem i tyto látky mohou ve 

směsi působit synergicky, kdy zvyšují karcinogenitu jiných, anebo naopak antagonicky. Může být 

tedy problematické zkoumat PAH jednotlivě a na základě toho určovat jejich možné dopady. 

PAH mohou způsobit u člověka kromě rakoviny, narušení zdravého vývoje plodu a mutací  

i poškození dýchacího systému, imunosupresivní, imunologické, vývojové a reprodukční 

onemocnění. Dalšími projevy toxicity můžou být hematologické a jiné efekty (Holoubek, 1996). 

 Nejvíce mutagenní jsou převážně PAH s 5 kondenzovanými jádry. Mutagenní PAH 

můžeme rozdělit na přímé mutageny a nepřímé, kde se mutagenními stanou až produkty jejich 

metabolismu.  

 Do organismu se dostávají PAH vdechnutím do plic, kde nejnebezpečnější jsou PAH 

vázané na co nejmenší prachové částice PM2,5. Dle WHO se tyto částice (o aerodynamickém 

průměru menším než 2,5 µm) považují jako indikátory rizika pro zdraví, vzhledem 

k adsorbovaným karcinogenním PAH (cPAH) (Šrám, 2007). Dále se mohou do organismu dostat 

požitím či vstupem přes pokožku. I karcinogenní PAH, které jsou v plynné fázi,  

či navázány na příliš veliké prachové částice, nemusí být nebezpečné, jelikož nedojde k jejich 

zachycení v organismu. 

 Prachové částice o velikostní frakci PM2,5 – PM10 působí nepříznivě především na dýchací 

cesty a plíce. Částice, jejichž aerodynamický průměr je menší než 2,5 µm (<PM2,5) ovlivňují 

zejména kardiovaskulární systém. Pro člověka a živočichy jsou pak nejnebezpečnější ultra-

jemné částice UFP (z angl. Ultrafine particle), které jsou menší než 0,1 µm. Ty jsou schopny 

proniknout až do krve a ovlivnit játra, slezinu, mozek, placentu i plod (Šrám, 2007). 

 Bylo dokázáno, že PAH mohou v důsledku mutací vyvolat onemocnění i u dalších 

generací, které již nebyly znečištění vystaveny. Způsobují epigenetické změny DNA. PAH mohou 

mít také nepříznivý vliv na kvalitu spermií (Rubeš et al., 2010). 

 Přesto, že tato oblast problematiky PAH není ještě zcela vědecky prozkoumaná, je 

vzhledem k dosavadním zjištěním o nebezpečnosti PAH určitě vhodné dodržovat princip 

předběžné opatrnosti.  
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2. Příprava vzorků pro stanovení PAH z aerosolů 
 

 Pro zjišťování konkrétních PAH v aerosolech se využívá jejich extrakce z filtrů,  

či impaktorů. Ty zachytávají různé velikostní frakce prachových částic, na kterých jsou 

polycyklické aromatické uhlovodíky naadsorbovány.  

 

2.1 Vysokoobjemový kaskádní impaktor (Hi-Vol) 
 

 Jedním z přístrojů, který je schopen zachytávat prachové částice a na nich 

naadsorbované PAH, je vysoko-objemový kaskádní impaktor, neboli Hi-Vol (z anglického High 

Volume Cascade Impactor). Součástí přístroje je pumpa, která vytváří silný podtlak, jímž nasává 

přes impaktory vzduch. Průtok vzduchu, který prochází skrz Hi-Vol, přitom může činit až 900 

l/min.  Hi-Vol má několik pater (viz obr. 2). V horním patře se zachytávají do impaktoru částice  

o největším aerodynamickém průměru, v nižších patrech se otvor, kterým prochází vzduch skrz 

další  impaktory, stále zmenšuje. Prachové částice se tak, jako pomyslným sítem, postupně dělí 

do jemnějších velikostních frakcí. Zachycená hmotnost částic a jejich množství je natolik velké, 

že umožňuje jejich další podrobný výzkum. Rozdělení do velikostních frakcí je důležité z hlediska 

identifikace zdrojů a studia dopadů PAH na zdraví člověka a živočichů. 

 K této práci byl využit Hi-Vol od výrobce BGI s technickým označením BGI 900, který je 

certifikovaný Agenturou ochrany životního prostředí US-EPA. Ten je složen z 5 pater 

rozdělujících částice do frakcí PM10, tvořených částicemi o aerodynamickém průměru 1 - 10 µm, 

dále PM1 (1 – 0,5 µm), PM0,5 (0,17 – 0,5 µm) a PM0,1 (< 0,17 µm). V posledním patře kaskády se 

nachází back-upový (koncový) teflonový ultrafiltr, na kterém se zachytávají veškeré částice 

menší 0,1 µm, v Hi-Volu by se tedy měly zachytit veškeré vstupující aerosoly. 
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Obr. 2: Schéma Hi-Volu BGI 900 připojeného k pumpě  

(BGI 900 High Volume Cascade Impactor, Guidance Manual, 2008) 

 

 Do jednotlivých pater se jako impaktory používají výrobcem dodaná záchytová mezikruží 

z polyuretanové pěny nazývaná substráty PUF (z angl. polyurethane foam), které je před 

použitím nutné laboratorně připravit a zvážit. 

 Zachytávání částic Hi-Volem jsou standardně 24 hodinová bez přestávek. Po uplynulé 

době je nutné substráty a back-upový filtr vyjmout k ekvilibraci na 50 % vlhkost před vážením. 

Exponované substráty a filtry se váží a z rozdílu hodnot před a po expozici se vypočítá celková 

hmotnost zachycených částic. Všechny substráty a filtry se následně dle předepsaných pokynů 

uchovávají pro pozdější laboratorní analýzu PAH. 

 

2.2 Uplatnění záchytu částic a výsledků měření 

  

 Vzhledem k tomu, že každý zdroj znečištění ovzduší má určitou charakteristiku, jako jsou 

stálé poměry jednotlivých PAH, velikosti dominujících prachových částic, izotopové složení, 

těžké kovy a podobně, lze díky měření Hi-Volem mnohdy nejen určit míru a povahu znečištění, 
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ale i vypozorovat jeho zdroj. K tomu slouží různé statistické metody, jako je CMB (Chemical 

Mass Balance) nebo faktorová analýza (Dvorská et al., 2012). 

 Z hlediska studia vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka a živočichů se jedná o velmi 

vhodnou metodu měření, jelikož nám dává informace o rizikovosti, která se nemusí s celkovou 

mírou znečištění zcela shodovat.  Podstatně více rizikové jsou totiž menší velikostní frakce 

prachových částic. 

 Na základě výsledků měření lze kontrolovat nedodržování limitů jednotlivých PAH  

a podávat účinné argumenty proti znečišťovatelům ovzduší a vyhledávat hlavní zdroje 

znečištění. 

3. Doporučený postup přípravy substrátů (Hi-Vol BGI 900) 
  

 Substráty PUF je před použitím nutné laboratorně připravit a následně zvážit, tato 

procedura je popsána v originálním manuálu k Hi-Volu BGI 900 (BGI 900 High Volume Cascade 

Impactor, Guidance Manual, 2008). Experimentální zkušenost odhalila však některá úskalí a tak 

níže předkládám prakticky ověřený upravený postup, při jehož dodržení je zajištěna vyšší 

spolehlivost experimentu a dat.  

 

3.1 Prevence kontaminace substrátů 

 

 Při přípravě substrátů je třeba si uvědomit, že se jedná o impaktory, které měří ultra-

jemné prachové částice. Proto je nutné zamezit vystavení materiálu substrátů jakémukoliv 

znečišťujícímu prostředí, či je kontaminovat neuvážlivou prací. Laboratoř by měla být dokonale 

čistá a veškeré pracovní pomůcky také. Pečlivá práce a dodržování postupů je zde nutností, aby 

pozdější výsledky práce byly co nejvíce věrohodné, zvlášť když bereme v potaz, že chyba 

přípravy substrátů se může sčítat s chybami pozdějšího vážení a analytického stanovení. 
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3.2 Laboratorní příprava substrátů 
 

 Laboratorně je před expozicí nutné připravit pouze substráty PUF (teflonový back-upový 

filtr to nevyžaduje), jejichž mezikruží mají dvě velikosti. Objemnější PUF substrát je určený pro 

měření PM10 částic, pro zbylá patra se využívají identické substráty o menším průměru 

mezikruží. 

 Před samotnou přípravou substrátů je potřeba pečlivě vyčistit laboratoř, digestoř, 

v které se bude pracovat, a používané chemické nádobí.  

 Všechny kádinky je potřeba před použitím umýt vodou s detergentem (pouze v případě 

hrubých nečistot), následně opakovaně vypláchnout destilovanou a nakonec deionizovanou 

vodou, vysušit v sušárně nejlépe při teplotě 105 °C, po vysušení zabalit do alobalové folie  

a takto zabalené kádinky umístit do sušárny na 4 hodiny s nastavenou teplotou na 450 °C.  

Po uplynutí této doby se sušárna vypne a při zavřených dvířkách se ponechají kádinky v sušárně 

do vychladnutí na laboratorní teplotu, aby nedošlo k prudkému zchlazení a jejich poškození.  

Pro manipulaci s kádinkami je nezbytné mít laboratorní rukavice bez prášku (powder free) 

omyté deionizovanou vodou. 

 K přípravě menších PUF substrátů je vhodná 4 litrová kádinka a prachovnice, či jiná 

kádinka, jejíž průměr je takový, že na ni jdou mezikruží substrátů navléknout. Takto lze připravit 

najednou maximálně 60 menších PUF substrátů. Větší substráty pro měření PM10 stačí umístit 

volně do 4l kádinky a zatížit menší 2l kádinkou naplněnou destilovanou vodou. Díky výše 

uvedeným opatřením se zamezí případnému překroucení či dokonce potrhání substrátů, což by 

mohlo přinejmenším způsobovat problémy při vkládání substrátů do Hi-Volu. Pokud se však 

substrát nedopatřením přetrhne v místě, kde jsou vyraženy díry pro uchycení k Hi-Volu, může 

se přesto pro měření použít. 

 Substráty se následně louží v předepsaných chemikáliích (deionizovaná voda, hexan, 

methanol, dichlormethan) vždy po dobu 1 hodiny v ultrazvukové lázni umístěné v digestoři.  

 Postup je takový, že se substráty umístí výše uvedeným způsobem do 4l kádinky, ta se 

nejprve naplní po okraj deionizovanou vodou tak, aby substráty byly ponořené. Celá kádinka se 

umístí do ultrazvukové lázně v digestoři, která se ponechá zapnutá vždy na 1 hodinu pro každou 

chemikálii. Po uplynutí této doby se opatrně deionizovaná voda slije a namísto deionizované 

vody se stejným způsobem použije čistý hexan (čistý, min. 80% izomerů, Lach:Ner) jako 
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rozpouštědlo vysoce polárních látek. Po další uplynulé hodině se vystřídá za methanol  

(p.a., Lach:Ner) a nakonec dichlormethan (p.a., stabilizovaný, Lach:Ner), který rozpouští i 

nepolární látky. Po této proceduře by měly být substráty dokonale zbavené všech nečistot. 

 Vzhledem k vysokému objemu kádinky, v které se substráty louží, je spotřeba chemikálií 

poměrně vysoká. Pro každý výluh po 60 menších substrátech činí spotřeba přibližně 1 litr. 

Chemikálie lze několikrát recyklovat, a to tím způsobem, že se slijí zpět do lahví přes filtrační 

aparát (postačí papírový filtr). V případě, že by byly silně znečištěné, je třeba použít nové, ale  

2 – 3 x je lze takto recyklovat.  

 

Obr. 3: PUF substráty je vhodné navléknout na prachovnici před loužením v ultrazvukové lázni, 

neboť se v dichlormethanu zvětší jejich objem, zkřehnou a jsou náchylné k poškození 

 Připravené substráty je před vážením nutné vysušit. Pokud laboratoř neumožňuje 

vysušení v digestoři s laminárním prouděním vzduchu čištěného HEPA filtry, je třeba jiným 
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způsobem zajistit čisté prostředí. Vhodný je například uzavřený plastový box, do kterého proudí 

vzduch z kompresoru skrz HEPA filtr. Mikroskulinami v boxu vzduch může odcházet a drobný 

přetlak zajistí, že prostředí uvnitř bude čisté. Aby se dalo sušit více substrátů najednou, lze 

z alobalové folie vytvořit několik pater (viz obr. 4). Vysušení trvá minimálně 24 hodin, lépe však 

48 hodin. Následně se substráty umístí do exsikátoru. Musí být dostatečně suché a v takovém 

počtu, aby kapacita exsikátoru umožnila jejich ekvilibraci na 50% vlhkost (viz kap. 3.5.1.). 

 

Obr. 4: Sušení PUF substrátů po jejich laboratorní přípravě v plastovém boxu napojeném na 

HEPA filtry, vpředu substráty A, vlevo vzadu terče použité pro experiment (viz kap. 6) 

 

3.3 Vážení substrátů před a po expozici 
  

 Aby bylo možné určit hmotnost aerosolů adsorbovaných na substrátech, je potřeba 

substráty zvážit před a po expozici. Je přitom nutné dbát na to, aby byly váženy za stejných 

laboratorních podmínek – především při stejné vlhkosti! Proto se substráty ekvilibrují 

v exsikátoru na 50% vlhkost pomocí nasyceného roztoku Mg(NO3)2 . 6  H2O. Je vhodné exsikátor 

před použitím vyčistit a následně do něj umístit alobalovou fólii tak, aby byla prodyšná. 
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 Substráty se pak váží na analytických vahách s přesností na 5 desetinných míst. 

Vzhledem k přesnosti měření je potřeba, aby ve váhovně byla vlhkost taktéž 50% a bylo 

zabráněno jakémukoliv proudění vzduchu. Aby se zabránilo kontaminaci, pracuje se v rukavicích 

omytých deionizovanou vodou a substráty se nabírají čistou pinzetou. Substráty se váží tak, že 

se do prostoru vah umístí pevný váleček vytvořený z alobalu, který se vytáruje a do kterého se 

následně substráty vloží tak, že se pinzetou zakroutí a ve válečku drží, aniž by se dotýkaly misky 

vah. Stejným způsobem se postupuje při vážení teflonových back-upových filtrů. Naměřené 

hodnoty se ihned zapisují do protokolu a zároveň se popíše i alobal, do kterého se substrát 

zabalí (viz kap. 3.4). Při vážení po expozici se postupuje zcela stejným způsobem. 

 

3.4 Doporučený popis, evidence a uchování vzorků 

 

 Zcela zásadní je uchování vzorků tak, aby nedošlo k jakýmkoliv jejich záměnám, 

kontaminacím, fotochemickým a jiným degradacím vzorku.  

 Proto je vhodné ihned po zvážení každý substrát zvlášť zabalit do alobalové folie tak, aby 

nemohlo proniknout k substrátu sluneční záření a vložit do igelitového sáčku na zip o velikosti 

25 x 35 cm. Celou sérii takto zabalených substrátů pro jedno 24 hodinové měření je vhodné 

umístit do většího zip – sáčku o velikosti 35 x 45 cm. 

 Vzhledem k další manipulaci se substrátem je třeba popsat vše – alobalovou folii i oba 

sáčky. Číslování vzorku je ve formátu „1A“, kdy číslo označuje sérii substrátů a písmeno 

v rozmezí A – E potom jednotlivá patra. Písmeno „A“ značí největší velikostní frakci a „E“ je back 

– upový filtr. Pro ještě větší přehlednost je dobré popisovat každou velikostní frakci jiným 

barevným lihovým fixem. 

 Dále se vedle unikátního kódu každého substrátu uvádí navážená počáteční hmotnost 

m0 a hmotnost po expozici m. Rozdíl těchto hodnot nám dá hmotnost vzorku mvz. Zároveň se 

veškeré výše uvedené hodnoty uvádí do tištěného protokolu a tabulky MS Excelu. 

 Takto hermeticky zabalené a popsané substráty se před expozicí uchovávají při 

 laboratorní teplotě a po expozici a následném vážení se ihned opět zabalí a uzavřený sáček  

s celou sérií substrátů se umístí do mrazicího boxu při teplotě - 20°C, ve kterém je uchován až 
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do laboratorní analýzy. Díky těmto opatřením se zamezí chemickým reakcím a jiným 

nežádoucím jevům na povrchu substrátů, které by mohly ovlivnit výsledky analýzy. 

 

3.5 Nejčastější chyby a jejich zamezení 

 

 Častou chybou může být samotný popis vzorku, kdy při špatně čitelném, či jinak 

zanedbaném popisu může vzniknout hrubá chyba. Taktéž při přepisování dat do počítače je 

nezbytné vše průběžně kontrolovat. Naměřené hmotnosti je třeba okamžitě zapisovat do 

protokolu a zároveň na alobal, aby při případné ztrátě či poničení protokolu bylo možné vše 

úspěšně vyhledat. Nejlépe se dá předejít chybám pečlivým dodržováním návodů a vlastního 

systému práce. 

 

3.5.1  Problematika substrátů a jejich správného vysušení před vážením 

 

 Při vážení je nutné, aby byly PUF substráty ekvilibrovány na 50% vlhkost, jedině tak je 

možné po rozdílu hmotností před a po expozici získat skutečnou hmotnost zachycených 

aerosolů. Bohužel se nedá jednoduše ověřit, zda mají substráty přesně 50% vlhkost. 

Indikátorem může být při vážení rychleji se měnící hodnoty na váhách a neschopnost ustálení 

se. To může být ale způsobeno také průvanem v místnosti, jinou než 50% vlhkostí vzduchu ve 

váhovně, nedovřenými dvířky vah, či špatně uloženým substrátem na miskách vah. 

 Nesprávné vysušení se může projevit hlavně u substrátů A, které mají přibližně 6 x větší 

objem než ostatní (viz obr. 4) a tedy i podstatně větší sorpční kapacitu. 

 Aby se tomuto problému zamezilo, je potřeba substráty pečlivě vysušit před jejich 

umístěním do exsikátoru. Po nejméně 24 hodinovém sušení (postup viz kap. 3.2) je vhodné 

pohledem zkontrolovat, zda nejsou substráty ještě vlhké. To lze zjistit na příklad při opatrném 

zmáčknutí substrátu čistou pinzetou. Vlhké substráty je nutné dosušit, jinak by se mohlo stát, že 

by ekvilibrační kapacita exsikátoru byla překročena a substráty v něm by měly vyšší než 50% 

vlhkost i po dodržení 24 hodinové ekvilibrace. Do exsikátoru by se ze stejného důvodu nemělo 

dávat příliš velké množství substrátů – do 30 malých nebo 10 velkých mezikruží a před každou 

ekvilibrací se doporučuje zkontrolovat náplň exsikátoru. 
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 V případě, že se až zpětně po expozici zjistí, že byl substrát nesprávně vysušen, což se 

může projevit až zápornými hodnotami hmotnosti mvz (rozdíl hmoty před a po expozici), je 

třeba substráty pro následující měření dosušit, ekvilibrovat a převážit. Chybné výsledky vážení 

omezí údaje o hmotové bilanci, ale pro další výzkum materiálu na substrátu je dále využitelný. 

4. Doporučený postup měření a výměny substrátů (Hi-Vol BGI 900) 
 

4.1 Instalace Hi-Volu na izotermickou meteostanici 

 

 Celý Hi-Vol se umisťuje na střechu izotermického kontejneru, kde se napojí spodní částí 

na vstupní nerezovou trubku - inlet, kterým proudí vzduch dovnitř stanice, kde se nachází 

pumpa, jež zajišťuje průtok vzduchu. Aby bylo možné zaznamenávat a kontrolovat průtok, Hi-

Vol se na celou dobu měření zapojuje hadičkou na průtokoměr, jehož hodnoty se zapisují do 

protokolu na začátku a na konci měření. Při výměně substrátů Hi-Volu, kdy není zapojen, je 

vhodné vstupní otvor - inlet krýt například plastovým kelímkem proti dešti, sněhu, ptactvu, 

hmyzu a hrubém prachu.  

 

Obr. 5: Instalace Hi-Volu na střeše izotermické stanice k inletu 

(Ostrava – Radvanice, 2012) 



23 
 

4.2 Zapínání a vypínání pumpy Hi-Volu, kontrola průtoku 

 

 Jakmile je Hi-Vol na střeše spojen se vstupní trubicí (inletem) a průtokoměrem, lze 

zapnout pumpy. Ty jsou dvě a musí se zapínat postupně – nejdříve se zapne při otevřených 

postranních kohoutech tlačítkem ON levá a po jejím naběhnutí a vyčkání přibližně 10 vteřin 

pravá. Poté je třeba pomalu zavírat nejdříve levý kohout až na doraz a následně pravý do té 

doby, než na měřidle u pravého kohoutu pumpy bude hodnota 0,28 bar. Do protokolu se zapíše 

přesný čas spuštění spolu s hodnotou průtoku, jaká je zobrazena na průtokoměru u Hi-Volu. Ta 

by měla být v rozmezí 110 – 115 dm3/s. Zapne se také klimatizace na 23 stupňů, aby 

nedocházelo k přehřívání přístrojů ve stanici. 

 Vypínání pumpy je totožné v obráceném sledu. Nejprve se vypne klimatizace, pak se 

zapíše do protokolu průtok Hi-Volu, podtlak na pumpě a čas konce měření. Vypne se pumpa, 

nejdříve levá, nechá se doběhnout, pak stejným způsobem pravá. Poté je možné otevřít 

nejdříve levý a potom pravý kohout. Na střeše se odpojí hadička od průtokoměru a Hi-Vol od 

vstupní trubice – inletu, který se zakryje plastovým kelímkem. Nyní je nutné manipulovat s Hi-

Volem ve vzpřímeném stavu. Přenese se do stanice, kde se umístí na stativové nohy. Poté je 

možné Hi-Vol rozebrat a provést výměnu substrátů.  

 

Obr. 6: Foto pumpy Hi-Volu uvnitř stanice 
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4.3  Výměna substrátů, čištění 
 

 Výměna substrátů do Hi-Volu je dobře popsána i za pomoci názorných obrázků 

v manuálu od firmy BGI (BGI 900 High Volume Cascade Impactor, Guidance Manual, 2008). Níže 

je jen několik doplňujících poznámek. 

 Pro výměnu substrátů se Hi-Vol rozebírá od spodní části, tj. nejdříve se vyměňuje back-

upový filtr, poté vyšší patra. Každý exponovaný filtr či PUF substrát se ihned po vyjmutí z Hi-

Volu pinzetou zabalí zpět do svého popsaného alobalu a ten se celý hermeticky uzavře do sáčku 

na zip. Zde je třeba pracovat tak obezřetně a systematicky, aby bylo vyloučeno umístění 

substrátu do chybného sáčku s jiným popisem. Poté se vnitřní povrch Hi-Volu čistí ubrousky 

namočenými do malého množství technického etanolu. Je třeba řádně vyčistit zejména tu část, 

do které se umísťuje mezikruží substrátu. Zanesené trysky Hi-Volu pevnými částicemi lze vyčistit 

profouknutím tlakovým vzduchem ve spreji opatřeným nástavcem. Ověřit čistotu lze pohledem 

tryskou proti světlu. 

 Po vyčištění je vhodné vyčkat alespoň 10 vteřin, aby veškerý etanol stihl vytěkat. 

Následně je možné ihned umístit do Hi-Volu čistý substrát pro další měření.  

 

4.4 Zápis do protokolu 
 

 Veškeré kroky je potřeba čitelně zapisovat ihned po jejich provedení do protokolu. Ten 

by měl obsahovat informaci o umístění stanice, datum a přesné časy expozice každé série 

substrátů s přesností na minuty (čas začátku a čas konce měření). Dále průtok Hi-Volu na 

začátku a na konci měření. 

 Pro každý substrát zvlášť se zapisuje jeho číselné označení (viz kap. 3.4) a u něj uvedené 

počáteční hmotnosti m0. Po vážení po expozici se do tištěného protokolu zapisují i tyto 

naměřené hmotnosti m a jejich rozdíl mvz.   

 

 

 



25 
 

5. Měření v Ostravě – Radvanicích, zima 2012 
 

5.1 Terénní měření 
 

 Cílem měření v Ostravě – Radvanicích byl podrobný monitoring znečištění ovzduší 

v zimním období za různých meteorologických situací a smogových událostí zaměřený na PAH 

v ovzduší a velikostní distribuci částic. Zachycené částice včetně PAH následně umožňují 

studium toxických vlastností nanočástic. Naměřená data jsou podkladem pro studium chování 

těchto látek v atmosféře za různých situací a na konkrétní lokalitě.  

 Měření se uskutečnilo v období 25. ledna – 22. února 2012. Zimní období kampaně bylo 

zvoleno z důvodu častého výskytu smogových situací v dané oblasti, které mají neblahý vliv na 

zdraví obyvatel. 

 K měření byla využita mobilní izotermická stanice Laboratoře pro měření kvality ovzduší 

patřící Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (viz obr. 8). 

 Jelikož v městském prostředí dochází k velkým krátkodobým výkyvům koncentrací 

aerosolů, je třeba měřit s krátkým integračním časem. V 5 min. intervalech se stanovovaly 

velikostní distribuce počtu částic aerosolu o aerodynamickém průměru 14 – 20 000 nm, 

koncentrace PM10, NOX, O3, CO, SO2, CH4 a NMHC (z angl. non-methane hydrocarbons) a měřily 

se meteorologické parametry jako vlhkost, teplota, směr a rychlost větru (Hovorka et al., 2012).  

 S delším integračním časem 60 minut se pak stanovoval obsah elementárního uhlíku 

v PM2,5. Na dva impaktory s rotujícím substrátem SIOUTAS byly zachytávány 3 a 8 velikostních 

frakcí aerosolu pro pozdější stanovení 27 prvků.  

 Po dobu 24 hodin pak byly měřeny vysoko-objemovým kaskádním impaktorem (Hi-Vol) 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a různé velikostní frakce částic pro následné 

chemické stanovení a pro potřeby studia toxicity. 
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5.2 Umístění stanice 

 

 Kontejner s měřicími přístroji byl umístěn v Ostravě – Radvanicích v blízkosti ulice Na 

Štěpnici (GPS souřadnice: 49° 48’ 41.30“ S 18° 20’ 12.30” V, nadmořská výška 225 m) Tato 

lokalita je dobře exponovaná a vhodná pro měření.  

 Ostrava – Radvanice patří spolu s Ostravou – Bartovicemi k nejvíce postiženým oblastem 

znečištěním ovzduší v rámci Ostravy. Při studii nemocnosti dětí do 5 let v Ostravě z let 2001 – 

2009 byly zjištěny vyšší incidence onemocnění, než v jiných částech Ostravy. Bylo zde až o 160 a 

více onemocnění na 100 dětí za rok (Dostál et al., 2011). 

 Správnost měření v této lokalitě ověřovalo 5 referentních měřících stanic, které byly 

umístěny v blízkém okolí (viz obr. 7). Ty měřily částice PM2,5 a na základě neparametrického 

znaménkového testu dle Wilcoxona bylo zjištěno, že rozdíly mezi měřícími stanicemi nejsou 

statisticky významné (Hovorka et al., 2012). 

 

Tab. 2: Prostorová variabilita PM2,5,  

Wilcoxonův znaménkový test, kde je hodnota z (krit.) =  1,96 (Hovorka et al,2012) 
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Obr. 7: Mapa s vyznačenými měřícími stanicemi v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích.  

Bod C: měřící stanice, body A, B, D, E a F představují referenční měřící stanice.  

(Hovorka et al., 2012) 

 

Obr. 8: Izotermický kontejner pro měření imisí v Ostravě – Radvanicích v zimě 2012,  

Hi-Vol je umístěn na střeše zcela vlevo 
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5.3 Výsledky měření 

 

 Během kampaně proběhla smogová epizoda, která trvala nepřerušovaně od 26. ledna 

do 16. února 2012, což je patrné z grafu 1. V těchto termínech převyšovaly koncentrace 

karcinogenních PAH (cPAH) limit stanovený WHO pro B[a]P (1 ngm-3) až o celé dva řády, což je 

alarmující zjištění. Zároveň se vyskytovaly karcinogenní PAH i na submikronové frakci, která je 

pro člověka nejnebezpečnější. Ve velikostní frakci 0,5 – 1 µm byla koncentrace cPAH téměř 100 

ngm-3. 

 Na grafu 1 je vynesen časový průběh hodnot EC/OC (elementární/organický uhlík), které 

jsou dány do korelace s koncentracemi karcinogenních PAH (cPAH). Ve zmíněné smogové 

epizodě byl medián OC = 41 µgm-3 a EC=15 µgm-3 při EC/OC = 0.27. Jakmile skončila smogová 

epizoda, tak tyto mediány poklesly na hodnoty OC=8 µgm-3 a EC=2.5 µgm-3 přičemž EC/OC = 

0.23 zůstal téměř stejný (Hovorka et al., 2012). 

 Růstu OC a EC odpovídal i růst koncentrace cPAH a to nejvíce ve velikostní frakci  

0,5-1 µm, kde roste téměř o dva řády, ve frakcích 0,17-0,5 µm přibližně 50 krát a pro částice 

menší 0,17µm zhruba dvacetkrát. Hrubé frakce částic o velikosti 1-10 µm podléhají vlivům 

mokré depozice, úbytky koncentrací cPAH jsou zde způsobeny především sněhovými srážkami 

(Hovorka et al, 2012). Tato zjištění odpovídají literárním údajům (Richter & Howard, 2000). 

 Zajímavým výsledkem je růst koncentrace cPAH ve velikostní frakci 0,17-0,5 µm v období 

od 7. do 11. února 2012, kdy byly naměřeny hodnoty PM10 přesahující 300 µgm-3. Přitom však 

tomuto extrémnímu navýšení koncentrace PAH v této frakci neodpovídá růst koncentrace 

elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) (Hovorka et al., 2012). 
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Graf 1: Časový průběh koncentrace OC/EC v PM2.5 a koncentrací cPAH vázaných na velikostně 

segregovaný aerosol v rozsahu velikostí 20 – 10000 nm během zimní odběrové kampaně na 

lokalitě Ostrava – Radvanice (Hovorka et al, 2012). 
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Obr. 9: Substrát O14C exponovaný 8. 2. 2012. Je zde patrné extrémní znečištění,  

pozn.: mezikruží bylo rozstřiženo až po expozici 

6. Problematika Back-up filtru (Hi-Vol BGI 900) 
  

 Experimentální část této práce se zabývá hmotovou bilancí zachytávaných PAH  

a mikročástic na substrátech vysoko-objemového kaskádního impaktoru (Hi-Vol) a zdali neuniká 

část hmoty PAH i za poslední teflonový back-upový filtr. 

  

6.1 Hypotéza úbytku hmoty aerosolů 
 

 Dle výsledků měření ovzduší pomocí Hi-Volu BGI 900 se ukázala závislost mezi 

koncentrací a velikostí částic. Byl patrný takřka lineární trend této závislosti, kdy se zmenšující 

se frakcí se zvyšuje koncentrace navázaných PAH. U poslední frakce ale docházelo k drobnému 

propadu u těkavějších PAH. Na posledním back-upovém teflonovém filtru jich bylo zachyceno 

méně, než by jich dle tohoto trendu mělo být (J. Hovorka, ústní sdělení). Bylo pravděpodobné, 

že se nejedná o reálný jev, ale zřejmě o chybu kvantitativního záchytu částic back-upovým 

filtrem. 
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 Problematický může být fakt, že back-upový filtr je od ostatních substrátů odlišný, je 

teflonový a využívá filtrace, kdežto ostatní substráty jsou polyuretanové (PUF) a fungují na 

principu impakce částečně kombinované s filtrací. Mým cílem bylo experimentálně tento 

problém objasnit, zjistit možné příčiny tohoto úbytku hmoty, nalézt řešení a případnou chybu 

kvantifikovat. 

 

6.2 Metodika experimentu 

 

 Experiment byl proveden v rámci měření ovzduší na mobilní izotermické stanici 

v Ostravě – Radvanicích v zimě 2012 (25. 1. - 22. 2. 2012) (viz kap. 5).  

 Laboratorně byly spolu s ostatními PUF substráty připraveny 4 plné PUF terče o průměru 

12 cm. Klasické PUF substráty do Hi-Volu jsou totiž mezikruží, která jsou výrobcem dodána  

i s vnitřkem ze stejného materiálu, od kterého jsou strojově odříznuta. Běžně nemá terč jiné 

využití, než že zabraňuje při převozu a manipulaci poškození vlastního substrátu. Pro tento 

experiment se však ukázal terč jako velmi vhodný. Má totiž přesně takový průměr, že jej lze 

umístit pod back-upový filtr na mřížku tak, aby nedocházelo k netěsnostem a mohl skrz něj 

proudit vzduch o stejném průtoku, jako kdyby tam nebyl. (viz obr. 10) Zároveň pokrývá veškerý 

povrch, kterým vzduch protéká. PUF substráty jsou schopny zachytávat plynné frakce PAH a 

v praxi se dokonce pro tento účel využívají (Finlayson-Pitts & Pitts, 1999). 

 Experiment byl celkem proveden čtyřikrát při klasických 24 hodinových měřeních (OHB1 

až OHB4) a to ve dnech 6., 7., 8. a 13. února 2012. Veškerá manipulace s terči - od laboratorní 

přípravy až po vážení a uchování, byla shodná jako s ostatními substráty (viz kap. 3 a 4). 
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Obr. 10: Nalevo: PUF terč OHB3 umístěný na mřížce; uprostřed: terč OHB3 již překrytý  

back-upovým teflonovým filtrem; napravo: po 24 hodinové expozici 

 Při laboratorní přípravě substrátů došlo k chybě při ekvilibraci substrátů A (frakce PM10) 

na 50 % vlhkost. Sušení po dobu 24 hodin po laboratorním čištění se ukázalo pro tyto objemné 

substráty jako nedostatečné, substráty byly vlhké natolik, že nestačila kapacita exsikátoru pro 

jejich správnou ekvilibraci. Až po expozici se ukázalo, že rozdíl hmotností navážek před a po 

expozici není reálný, v některých případech dokonce vyšly záporné hodnoty hmoty zachycených 

aerosolů na substrátu. Z toho důvodu byly tyto substráty A vyřazeny z výsledků měření.  

O problematice správné přípravy substrátů a zamezení této chyby pojednává kapitola 3.5 a 

3.5.1. 

 

6.3 Výsledky a vyhodnocení, diskuse 
 

 

 Graf 2: Srovnání měření koncentrace částic PM10 ve stejném čase a v blízkých lokalitách za 

pomoci dvou odlišných metod – Hi-Vol a SMPS APS (Hovorka et al, 2012) 
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 Správnost měření Hi-Volu byla ověřena pomocí v blízkosti umístěné referenční stanice, 

která měří částice PM10 odlišnou metodou (SMPS APS) než vysokoobjemový kaskádní impaktor 

(Hi-Vol). Shoda byla 94 % na hladině významnosti 0,05 (viz graf 2).  

 V tabulkách 3 – 6 jsou vyneseny koncentrace PAH na jednotlivých frakcích pro každou 

sérii měření s terčem umístěným pod back-upovým filtrem. Z tabulek je patrné, že na těchto 

terčích, které by měly být dokonale čisté, se zachytily některé PAH – zejména fenanthren, 

anthracen, fluoranthen, pyren a benzo(a)anthracen. Tyto koncentrace na terčích během všech 

měření OHB1 až OHB4 jsou relativně podobné.  

 Zajímavé bylo zjištění, že koncentrace PAH výrazně stoupala s rostoucí tenzí páry 

jednotlivých polycyklických aromatických uhlovodíků. Tuto závislost ukazují grafy 3 - 6. Z toho 

lze usuzovat, že se na PUF terčích nejedná o únik pevných částic s naadsorbovanými PAH, jak 

bylo nejprve předpokládáno, ale o zachycenou plynnou fázi, tedy PAH, které nebyly v ovzduší 

vázány na částice. 

 Z PAH s nízkou tenzí páry byl v měřitelné koncentraci zachycen pouze 

benzo(a)anthracen. 

 Na zvláštním PUF substrátu za teflonovým back-upovým filtrem se zachytily ve 

významném množství plynné fáze fenanthrenu, anthracenu, fluoranthenu, pyrenu, 

benzo(a)anthracenu. Míra záchytu stanovených PAH rostla s rostoucí tenzí páry od 10-4 do 10-1 

Pa. Ostatní měřené PAH (koronen, benzo(ghi)perylen, chrysen, benzo(b)fluoranthen, 

benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)anthracen a  indeno(1,2,3-cd)pyren) s tenzí 

páry od 10 -5 do 10-10 Pa nebyly zachyceny (graf 3 - 6).  

 Experiment ukázal, že polyuretanové PUF terče zachytávají ve znatelném množství 

plynnou fázi těkavějších PAH, a proto byl proveden korekční odpočet záchytu plynné fáze 

v jednotlivých velikostních frakcích. Odpočet činil pro těkavé PAH jednotky až desítky procent 

z celkové koncentrace PAH v jednotlivých měřených velikostních frakcích částic (tab 3 - 6).    

 Experiment se uskutečnil během zimní inverze 6., 7., 8. a 13. února 2012 v Ostravě – 

Radvanicích, kdy hodnoty karcinogenních PAH byly zvýšeny až o dva řády.  

 V grafu 8 je uveden vývoj teplot v období 6. - 20. 2. 2012, kdy probíhaly experimenty. 

Vzrůstající teplotou po 13. 2. by se mohl vysvětlit vyšší podíl plynné frakce na substrátech 019 

(tab. 6) oproti měřením v termínech 6., 7. a 8. 2. 2012. 
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Tab. 3: Výsledky analýzy terče OHB1 a série substrátů O12B – O12E, spolu s kterými byl 

exponován, včetně vypočítaného zastoupení plynné fáze na PUF substrátech. 

 

analýza 

PAH

Plynná 

fáze 

(hypot.)

podíl 

plynné 

složky 

(hypot.)

Pevná 

fáze 

(hypot.)

analýza 

PAH

Plynná 

fáze 

(hypot.)

podíl 

plynné 

složky 

(hypot.)

Pevná fáze 

(hypot.)

6.2.2012 

(10:20) - 

7.2.2012 

(9:28)

6.2.2012 

(10:20) - 

7.2.2012 

(9:28)

Metoda Analyt
Jednot

ky
LOR

A-PAHLCF06 Fenanthren ng/m3 6 39 3,68 9,43% 35,32 53 3,63 6,85% 49,37

A-PAHLCF06 Anthracen ng/m3 1,5 6,3 0,56 8,92% 5,74 8,8 0,56 6,31% 8,24

A-PAHLCF06 Fluoranthen ng/m3 4 22 0,43 1,97% 21,57 38 0,43 1,12% 37,57

A-PAHLCF06 Pyren ng/m3 3 19 0,19 1,02% 18,81 32 0,19 0,60% 31,81

A-PAHLCF06 Benz(a)anthracen ng/m3 0,2 6,65 0,11 1,59% 6,54 11,6 0,10 0,90% 11,50

A-PAHLCF06 Chrysen ng/m3 0,2 5,87 <0,002 0,04% 5,87 9,88 <0,002 0,02% 9,88

A-PAHLCF06 Benzo(b)fluoranthen ng/m3 0,2 5,28 <0,002 0,04% 5,28 9,35 <0,002 0,02% 9,35

A-PAHLCF06 Benzo(k)fluoranthen ng/m3 0,2 2,24 <0,002 0,10% 2,24 4,23 <0,002 0,05% 4,23

A-PAHLCF06 Benzo(a)pyren ng/m3 0,2 3,67 <0,002 0,06% 3,67 6,97 <0,002 0,03% 6,97

A-PAHLCF06 Dibenz(a.h)anthracen ng/m3 0,2 0,59 <0,002 0,37% 0,59 0,96 <0,002 0,22% 0,96

A-PAHLCF06 Benzo(g.h.i)perylen ng/m3 0,2 2,29 <0,002 0,09% 2,29 4,7 <0,002 0,05% 4,70

A-PAHLCF06 Indeno(1.2.3.cd)pyren ng/m3 0,2 2,63 <0,002 0,08% 2,63 4,65 <0,002 0,05% 4,65

A-PAHLCF06 Koronen ng/m3 0,2 0,64 <0,002 0,34% 0,64 1,27 <0,002 0,17% 1,27

0,34233 0,33816

0,2162403 0,213606

analýza 

PAH

Plynná 

fáze 

(hypot.)

podíl 

plynné 

složky 

Pevná 

fáze 

(hypot.)

6.2.2012 

(10:20) - 

7.2.2012 

(9:28)

Metoda Analyt
Jednot

ky
LOR

A-PAHLCF06 Fenanthren ng/m3 6 25 3,43 13,73% 21,57

A-PAHLCF06 Anthracen ng/m3 1,5 3,2 0,53 16,41% 2,67

A-PAHLCF06 Fluoranthen ng/m3 4 14 0,40 2,88% 13,60

A-PAHLCF06 Pyren ng/m3 3 12 0,18 1,51% 11,82

A-PAHLCF06 Benz(a)anthracen ng/m3 0,2 4,22 0,10 2,34% 4,12

A-PAHLCF06 Chrysen ng/m3 0,2 3,44 <0,002 0,06% 3,44

A-PAHLCF06 Benzo(b)fluoranthen ng/m3 0,2 3,2 <0,002 0,06% 3,20

A-PAHLCF06 Benzo(k)fluoranthen ng/m3 0,2 1,49 <0,002 0,14% 1,49

A-PAHLCF06 Benzo(a)pyren ng/m3 0,2 2,26 <0,002 0,09% 2,26

A-PAHLCF06 Dibenz(a.h)anthracen ng/m3 0,2 0,32 <0,002 0,63% 0,32

A-PAHLCF06 Benzo(g.h.i)perylen ng/m3 0,2 1,57 <0,002 0,13% 1,57

A-PAHLCF06 Indeno(1.2.3.cd)pyren ng/m3 0,2 1,74 <0,002 0,12% 1,74

A-PAHLCF06 Koronen ng/m3 0,2 0,54 <0,002 0,37% 0,54

0,31970

0,2019455

Ostrava - Radvanice

Ostrava - Radvanice

Číslo vzorku (frakce)

Datum odběru

1,18818

<0,01

<0,01

<0,01

2,2

0,96

1,4

0,19

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

1,58310

1,04

1,13

0,35

analýza PAH

OHB1 (<< 0,17 µm)

6.2.2012 (10:20) - 

7.2.2012 (9:28)

PR1206789012 PR1208647001

17

2,6

2

0,9

0,49

<0,01

Hmota substrátu před expozicí [g]

Podíl hmoty PUF (substrát / terč) 

analýza PAH

O12E (< 0,17 µm)

6.2.2012 (10:20) - 

7.2.2012 (9:28)

5

0,7

7

6

2,46

2,36

O12D (0.17 - 0.5 µm)

PR1206789011

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

Číslo vzorku (frakce)

Datum odběru

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

Hmota substrátu před expozicí [g]

Podíl hmoty PUF (substrát / terč) 

O12B (1 - 10 µm) O12C (0,5 - 1 µm)

PR1206789009 PR1206789010
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Graf 3: Závislost koncentrace a tenze páry (těkavosti) jednotlivých PAH u substrátu OHB1 
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Tab. 4: Výsledky analýzy terče OHB2 a série substrátů O13B – O13E, spolu s kterými byl 

exponován, včetně vypočítaného zastoupení plynné fáze na PUF substrátech. 

 

analýza 

PAH

Plynná 

fáze 

(hypot.)

podíl 

plynné 

složky 

(hypot.)

Pevná 

fáze 

(hypot.)

analýza 

PAH

Plynná 

fáze 

(hypot.)

podíl 

plynné 

složky 

(hypot.)

Pevná fáze 

(hypot.)

7.2.2012 

(10:24) - 

8.2.2012 

(9:15)

7.2.2012 

(10:24) - 

8.2.2012 

(9:15)

Metoda Analyt
Jednot

ky
LOR

A-PAHLCF06 Fenanthren ng/m3 6 33 3,62 10,96% 29,38 53 3,64 6,88% 49,36

A-PAHLCF06 Anthracen ng/m3 1,5 5,6 0,64 11,39% 4,96 10 0,64 6,43% 9,36

A-PAHLCF06 Fluoranthen ng/m3 4 18 0,43 2,36% 17,57 36 0,43 1,19% 35,57

A-PAHLCF06 Pyren ng/m3 3 15 0,19 1,28% 14,81 31 0,19 0,62% 30,81

A-PAHLCF06 Benz(a)anthracen ng/m3 0,2 5,81 0,22 3,84% 5,59 12,2 0,23 1,84% 11,97

A-PAHLCF06 Chrysen ng/m3 0,2 4,89 <0,002 0,04% 4,89 10,2 <0,002 0,02% 10,20

A-PAHLCF06 Benzo(b)fluoranthen ng/m3 0,2 4,35 <0,002 0,05% 4,35 9,48 <0,002 0,02% 9,48

A-PAHLCF06 Benzo(k)fluoranthen ng/m3 0,2 1,84 <0,002 0,12% 1,84 4,34 <0,002 0,05% 4,34

A-PAHLCF06 Benzo(a)pyren ng/m3 0,2 3,24 <0,002 0,07% 3,24 7,86 <0,002 0,03% 7,86

A-PAHLCF06 Dibenz(a.h)anthracen ng/m3 0,2 0,61 <0,002 0,35% 0,61 1,21 <0,002 0,18% 1,21

A-PAHLCF06 Benzo(g.h.i)perylen ng/m3 0,2 1,97 0,002 0,11% 1,97 4,89 0,002 0,04% 4,89

A-PAHLCF06 Indeno(1.2.3.cd)pyren ng/m3 0,2 2,22 <0,002 0,10% 2,22 4,71 <0,002 0,05% 4,71

A-PAHLCF06 Koronen ng/m3 0,2 0,51 <0,002 0,42% 0,51 1,34 <0,002 0,16% 1,34

0,33550 0,33810

0,2126985 0,214347

analýza 

PAH

Plynná 

fáze 

(hypot.)

podíl 

plynné 

složky 

Pevná 

fáze 

(hypot.)

7.2.2012 

(10:24) - 

8.2.2012 

(9:15)

Metoda Analyt
Jednot

ky
LOR

A-PAHLCF06 Fenanthren ng/m3 6 30 3,68 12,26% 26,32

A-PAHLCF06 Anthracen ng/m3 1,5 5,2 0,65 12,48% 4,55

A-PAHLCF06 Fluoranthen ng/m3 4 18 0,43 2,40% 17,57

A-PAHLCF06 Pyren ng/m3 3 15 0,19 1,30% 14,81

A-PAHLCF06 Benz(a)anthracen ng/m3 0,2 5,8 0,23 3,92% 5,57

A-PAHLCF06 Chrysen ng/m3 0,2 5,05 <0,002 0,04% 5,05

A-PAHLCF06 Benzo(b)fluoranthen ng/m3 0,2 4,53 <0,002 0,05% 4,53

A-PAHLCF06 Benzo(k)fluoranthen ng/m3 0,2 2,15 <0,002 0,10% 2,15

A-PAHLCF06 Benzo(a)pyren ng/m3 0,2 3,64 <0,002 0,06% 3,64

A-PAHLCF06 Dibenz(a.h)anthracen ng/m3 0,2 0,47 <0,002 0,46% 0,47

A-PAHLCF06 Benzo(g.h.i)perylen ng/m3 0,2 2,42 0,002 0,09% 2,42

A-PAHLCF06 Indeno(1.2.3.cd)pyren ng/m3 0,2 2,35 <0,002 0,09% 2,35

A-PAHLCF06 Koronen ng/m3 0,2 0,56 <0,002 0,39% 0,56

0,34133

0,2163946

Hmota substrátu před expozicí [g] 1,57735

Podíl hmoty PUF (substrát / terč)

0,93 0,01

0,88 <0,01

0,26 <0,01

1,18800

0,8 <0,01

1,22 <0,01

0,16 <0,01

2,13 1,05

2,02 <0,01

1,83 <0,01

0,6 3,0

5 2

4 0,9

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

4 17

PR1206789015 PR1206789016 PR1208647002

Číslo vzorku (frakce) O13D (0.17 - 0.5 µm) O13E (< 0,17 µm) OHB2 (<< 0,17 µm)

Datum odběru
7.2.2012 (10:24) - 

8.2.2012 (9:15)

7.2.2012 (10:24) - 

8.2.2012 (9:15)

Ostrava - Radvanice analýza PAH analýza PAH

PR1206789013 PR1206789014

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

Ostrava - Radvanice

Číslo vzorku (frakce) O13B (1 - 10 µm) O13C (0,5 - 1 µm)

Datum odběru

Hmota substrátu před expozicí [g]

Podíl hmoty PUF (substrát / terč)
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Graf 4: Závislost koncentrace a tenze páry (těkavosti) jednotlivých PAH u substrátu OHB2 
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Tab. 5: Výsledky analýzy terče OHB3 a série substrátů O14B – O14E, spolu s kterými byl 

exponován, včetně vypočítaného zastoupení plynné fáze na PUF substrátech. 

 

 

analýza 

PAH

Plynná 

fáze 

(hypot.)

podíl 

plynné 

složky 

(hypot.)

Pevná 

fáze 

(hypot.)

analýza 

PAH

Plynná 

fáze 

(hypot.)

podíl 

plynné 

složky 

(hypot.)

Pevná fáze 

(hypot.)

8.2.2012 

(9:53) - 

9.2.2012 

(9:10)

8.2.2012 

(9:53) - 

9.2.2012 

(9:10)

Metoda Analyt
Jednot

ky
LOR

A-PAHLCF06 Fenanthren ng/m3 6 45 4,09 9,08% 40,91 59 4,08 6,92% 54,92

A-PAHLCF06 Anthracen ng/m3 1,5 6,8 0,65 9,49% 6,15 10 0,64 6,44% 9,36

A-PAHLCF06 Fluoranthen ng/m3 4 25 0,43 1,72% 24,57 47 0,43 0,91% 46,57

A-PAHLCF06 Pyren ng/m3 3 21 0,22 1,02% 20,78 41 0,21 0,52% 40,79

A-PAHLCF06 Benz(a)anthracen ng/m3 0,2 7,03 0,16 2,26% 6,87 14,4 0,16 1,10% 14,24

A-PAHLCF06 Chrysen ng/m3 0,2 6,26 <0,002 0,03% 5,87 13 <0,002 0,02% 9,88

A-PAHLCF06 Benzo(b)fluoranthen ng/m3 0,2 5,6 <0,002 0,04% 5,28 12 <0,002 0,02% 9,35

A-PAHLCF06 Benzo(k)fluoranthen ng/m3 0,2 2,67 <0,002 0,08% 2,24 5,53 <0,002 0,04% 4,23

A-PAHLCF06 Benzo(a)pyren ng/m3 0,2 4,48 <0,002 0,05% 3,67 9,32 <0,002 0,02% 6,97

A-PAHLCF06 Dibenz(a.h)anthracen ng/m3 0,2 0,69 <0,002 0,31% 0,59 1,32 <0,002 0,16% 0,96

A-PAHLCF06 Benzo(g.h.i)perylen ng/m3 0,2 2,87 0,002 0,07% 2,29 6,27 0,002 0,03% 4,70

A-PAHLCF06 Indeno(1.2.3.cd)pyren ng/m3 0,2 3,02 <0,002 0,07% 2,63 5,97 <0,002 0,04% 4,65

A-PAHLCF06 Koronen ng/m3 0,2 0,75 <0,002 0,29% 0,64 1,5 <0,002 0,14% 1,27

0,33865 0,33807

0,2151388 0,21477

analýza 

PAH

Plynná 

fáze 

(hypot.)

podíl 

plynné 

složky 

(hypot.)

Pevná 

fáze 

(hypot.)

8.2.2012 

(9:53) - 

9.2.2012 

(9:10)

Metoda Analyt
Jednot

ky
LOR

A-PAHLCF06 Fenanthren ng/m3 6 29 4,00 13,81% 25,00

A-PAHLCF06 Anthracen ng/m3 1,5 4,5 0,63 14,05% 3,87

A-PAHLCF06 Fluoranthen ng/m3 4 19 0,42 2,22% 18,58

A-PAHLCF06 Pyren ng/m3 3 16 0,21 1,32% 15,79

A-PAHLCF06 Benz(a)anthracen ng/m3 0,2 5,79 0,16 2,69% 5,63

A-PAHLCF06 Chrysen ng/m3 0,2 5,39 <0,002 0,04% 3,44

A-PAHLCF06 Benzo(b)fluoranthen ng/m3 0,2 4,68 <0,002 0,05% 3,20

A-PAHLCF06 Benzo(k)fluoranthen ng/m3 0,2 2,2 <0,002 0,10% 1,49

A-PAHLCF06 Benzo(a)pyren ng/m3 0,2 3,62 <0,002 0,06% 2,26

A-PAHLCF06 Dibenz(a.h)anthracen ng/m3 0,2 0,44 <0,002 0,48% 0,32

A-PAHLCF06 Benzo(g.h.i)perylen ng/m3 0,2 2,53 0,002 0,08% 1,57

A-PAHLCF06 Indeno(1.2.3.cd)pyren ng/m3 0,2 2,4 <0,002 0,09% 1,74

A-PAHLCF06 Koronen ng/m3 0,2 0,62 <0,002 0,34% 0,54

0,33180

0,2107871

Hmota substrátu před expozicí [g] 1,57410

Podíl hmoty PUF (substrát / terč) 

1,53 0,01

1,45 <0,01

0,44 <0,01

1,27 <0,01

2,04 <0,01

0,24 <0,01

3,36 0,74

3,28 <0,01

2,93 <0,01

0,9 3,0

8 2

7 1

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

7 19

PR1206789019 PR1206789020 PR1208647003

Číslo vzorku (frakce) O14D (0.17 - 0.5 µm) O14E (< 0,17 µm) OHB3 (<< 0,17 µm)

Datum odběru
8.2.2012 (9:53) - 

9.2.2012 (9:10)

8.2.2012 (9:53) - 

9.2.2012 (9:10)

Ostrava - Radvanice analýza PAH analýza PAH

PR1206789017 PR1206789018

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

Hmota substrátu před expozicí [g]

Podíl hmoty PUF (substrát / terč) 

Ostrava - Radvanice

Číslo vzorku (frakce) O14B (1 - 10 µm) O14C (0,5 - 1 µm)

Datum odběru
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Graf 5: Závislost koncentrace a tenze páry (těkavosti) jednotlivých PAH u substrátu OHB3 
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Tab. 6: Výsledky analýzy terče OHB4 a série substrátů O19B – O19E, spolu s kterými byl 

exponován, včetně vypočítaného zastoupení plynné fáze na PUF substrátech. 

 

analýza 

PAH

Plynná 

fáze 

(hypot.)

podíl 

plynné 

složky 

(hypot.)

Pevná 

fáze 

(hypot.)

analýza 

PAH

Plynná 

fáze 

(hypot.)

podíl 

plynné 

složky 

(hypot.)

Pevná 

fáze 

(hypot.)

13.2.2012 

(10:08) - 

14.2.2012 

(10:13)

13.2.2012 

(10:08) - 

14.2.2012 

(10:13)

Metoda Analyt
Jednot

ky
LOR

A-PAHLCF06 Fenanthren ng/m3 6 25 4,93 19,71% 20,07 29 4,87 16,79% 24,13

A-PAHLCF06 Anthracen ng/m3 1,5 2,2 0,58 26,48% 1,62 3 0,58 19,18% 2,42

A-PAHLCF06 Fluoranthen ng/m3 4 15 0,67 4,48% 14,33 24 0,66 2,77% 23,34

A-PAHLCF06 Pyren ng/m3 3 11 0,22 2,04% 10,78 19 0,22 1,16% 18,78

A-PAHLCF06 Benz(a)anthracen ng/m3 0,2 3,83 0,24 6,14% 3,59 6,94 0,23 3,35% 6,71

A-PAHLCF06 Chrysen ng/m3 0,2 3,8 0,004 0,12% 5,87 6,89 0,004 0,06% 9,88

A-PAHLCF06 Benzo(b)fluoranthen ng/m3 0,2 3,36 <0,002 0,07% 5,28 6,23 <0,002 0,04% 9,35

A-PAHLCF06 Benzo(k)fluoranthen ng/m3 0,2 1,56 <0,002 0,14% 2,24 3 <0,002 0,07% 4,23

A-PAHLCF06 Benzo(a)pyren ng/m3 0,2 2,5 <0,002 0,09% 3,67 4,38 <0,002 0,05% 6,97

A-PAHLCF06 Dibenz(a.h)anthracen ng/m3 0,2 0,31 <0,002 0,72% 0,59 0,56 <0,002 0,40% 0,96

A-PAHLCF06 Benzo(g.h.i)perylen ng/m3 0,2 1,5 0,004 0,30% 2,29 2,86 0,004 0,15% 4,70

A-PAHLCF06 Indeno(1.2.3.cd)pyren ng/m3 0,2 1,87 <0,002 0,12% 2,63 3,36 <0,002 0,07% 4,65

A-PAHLCF06 Koronen ng/m3 0,2 0,68 <0,002 0,33% 0,64 1,29 <0,002 0,17% 1,27

0,35030 0,34605

0,2240271 0,221309

analýza 

PAH

Plynná 

fáze 

(hypot.)

podíl 

plynné 

složky 

(hypot.)

Pevná 

fáze 

(hypot.)

13.2.2012 

(10:08) - 

14.2.2012 

(10:13)

Metoda Analyt
Jednot

ky
LOR

A-PAHLCF06 Fenanthren ng/m3 6 18 4,93 27,40% 13,07

A-PAHLCF06 Anthracen ng/m3 1,5 1,6 0,58 36,44% 1,02

A-PAHLCF06 Fluoranthen ng/m3 4 11 0,67 6,12% 10,33

A-PAHLCF06 Pyren ng/m3 3 8 0,22 2,80% 7,78

A-PAHLCF06 Benz(a)anthracen ng/m3 0,2 2,83 0,24 8,32% 2,59

A-PAHLCF06 Chrysen ng/m3 0,2 2,89 <0,004 0,16% 3,44

A-PAHLCF06 Benzo(b)fluoranthen ng/m3 0,2 2,66 <0,002 0,08% 3,20

A-PAHLCF06 Benzo(k)fluoranthen ng/m3 0,2 1,22 <0,002 0,18% 1,49

A-PAHLCF06 Benzo(a)pyren ng/m3 0,2 1,81 <0,002 0,12% 2,26

A-PAHLCF06 Dibenz(a.h)anthracen ng/m3 0,2 0,2 <0,002 1,12% 0,32

A-PAHLCF06 Benzo(g.h.i)perylen ng/m3 0,2 1,2 0,004 0,37% 1,57

A-PAHLCF06 Indeno(1.2.3.cd)pyren ng/m3 0,2 1,43 <0,002 0,16% 1,74

A-PAHLCF06 Koronen ng/m3 0,2 0,64 <0,002 0,35% 0,54

0,35060

0,224219

Hmota substrátu před expozicí [g] 1,19139 1,56365

Podíl hmoty PUF (substrát / terč) 

0,78 0,02

0,72 <0,01

0,33 <0,01

0,6 <0,01

0,94 <0,01

0,11 <0,01

1,12 1,05

1,57 0,02

1,37 <0,01

0,2 2,6

3 3

3 1

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

2 22

PR1206789039 PR1206789040 PR1208647004

Číslo vzorku (frakce) O19D (0.17 - 0.5 µm) O19E (< 0,17 µm) OHB4 (<< 0,17 µm)

Datum odběru
13.2.2012 (10:08) - 

14.2.2012 (10:13)

13.2.2012 (10:08) - 

14.2.2012 (10:13)

Ostrava - Radvanice analýza PAH analýza PAH

PR1206789037 PR1206789038

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

Hmota substrátu před expozicí [g]

Podíl hmoty PUF (substrát / terč) 

Ostrava - Radvanice

Číslo vzorku (frakce) O19B (1 - 10 µm) O19C (0,5 - 1 µm)

Datum odběru
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Graf 6: Závislost koncentrace a tenze páry (těkavosti) jednotlivých PAH u substrátu OHB4 
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Graf 7: Závislost koncentrace a tenze páry (těkavosti) jednotlivých PAH u substrátů  

 OHB1 – OHB4 
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Graf 8: Vývoj teploty měřený izotermickou imisní stanicí v Ostravě – Radvanicích  

 v období od 6. do 20. 2. 2012. 

 

7. Závěr 
 

 Experimentálně bylo zjištěno, že klasickým uspořádáním vysoko-objemového 

kaskádního impaktoru nejsou zachyceny veškeré PAH pro fenanthren, anthracen, fluoranthen, 

pyren a benzo(a)anthracen, kdy na dodatečném impaktním terči se zachytily jejich značné 

koncentrace.  

 Zjistilo se, že zachycené PAH na terči za back-upovým filtrem byly PAH v plynném 

skupenství a že dochází překvapivě k tzv. pozitivnímu artefaktu, kdy jsou na všech PUF 

substrátech koncentrace PAH nejen vázané na pevné částice, ale i nabohacovány o plynnou 

frakci.  

 Na základě poměru hmotnosti mezi PUF terčem a PUF substráty a předpokladu, že míra 

záchytu plynných frakcí s tímto poměrem koresponduje a zachycení plynných frakcí významně 

neovlivňují jiné fyzikálně – chemické faktory (mírně odlišná rychlost proudění, tlak na patře, 

apod.), byl vypočten hypotetický procentuální podíl plynné frakce pro každý měřený PAH na 

všech velikostních frakcích. Odečtením této plynné frakce tak lze zjistit množství zachycených 

PAH adsorbovaných na nano-aerosol.  
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 Zachycené PAH na terči (a tedy i ostatních PUF substrátech) byly ty uhlovodíky, které 

mají v porovnání s ostatními vysokou tenzi par. Z grafu tenzí par jednotlivých PAH vztažených  

k jejich koncentraci na terči je zcela patrná tato závislost. Největší podíl plynné frakce měl 

fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren a benzo(a)anthracen. U ostatních měřených PAH se 

jednalo o zanedbatelné množství. 

 Experiment byl opakován celkem čtyřikrát v rámci měření ovzduší v Ostravě  - 

Radvanicích a to ve dnech 6. – 8. 2. 2012 a 13. 2. 2012. Ve třech po sobě jdoucích měřeních byly 

prokázány podobné hodnoty procentuálního zastoupení plynné frakce, oproti údajům z 13. 

února bylo naměřeno a vypočítáno zhruba dvojnásobné zastoupení plynné frakce  

u jednotlivých PAH. Nejvyšší podíl plynné složky měl při měření 13. 2. 2012 fenanthren s téměř 

20%. Z naměřených 25 ng/m3 PAH jich po korekci připadlo 20 ng/m3 vázaných na pevnou fázi.  

 Vzhledem k tomu, že proběhly 4 experimentální měření, nelze z důvodu statistiky přesně 

říci, zda výsledek zcela odpovídá reálným jevům, taktéž je velmi obtížné kvantifikovat vliv 

ostatních faktorů, které by na sorpci plynných PAH na substrát mohly mít vliv.  

 Tato práce by mohla být výchozím bodem pro další experimentální měření, díky kterému 

by zpětně bylo možné přepočítávat zastoupení plynných a pevných frakcí PAH u měření pomocí 

Hi-Volu BGI 900. 

 V této práci je zároveň popsán postup a doporučení, při jejichž dodržování by se mělo 

zamezit chybám vlivu substrátu na stanovení PAH. 
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