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ОЦЈЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА БАЊАЛУКЕ НА 
ОСНОВУ ИЗМЈЕРЕНИХ КОНЦЕНТРАЦИЈА SO2 У ПЕРИОДУ 
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Резиме: У раду је анализирано праћење, те извршена оцјена и категоризација квалитета 
ваздуха зависно од присутних концентрација сумпордиоксида у посљедњих пет година 
на територији ужег центра Града Бањалуке. Контрола квалитета ваздуха и праћење 
имисије загађујућих материја се на територији града Бањалуке одвија на локалној мрежи 
станица. Да би се установило стање квалитета ваздуха потребно је оцијенити добијене 
резултате праћења имисије загађујућих материја у складу са данас важећим законским 
прописима који регулишу квалитет ваздуха, проблематику загађивања и контролу 
квалитета ваздуха. У Законским прописима, тј. у складу са важећом Одлуком о заштити 
ваздуха од загађивања на подручју општине Бањалука, дефинисане су, поред читавог 
низа загађујућих материја, и граничне вриједности имисије за сумпордиоксид, односно 
дефинисане су класе квалитета ваздуха према концентрацији сумпордиоксида. 
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Abstract: Purpose of this paper will be monitoring analysis, mark and categorization of air 
quality depending of present SO2 concentrations in the last five years on central territory of City 
of Banjaluka. Air quality control and monitoring of imissions are performed by local stations 
network on territory of City of Banjaluka. If we want to establish state of air quality it is 
necessary to evaluate attained results of air quality monitoring according to current regulations, 
which regulate air quality, pollution problems and air quality control. In Regulations, i.e. 
according to current Decision about air protection from pollution on territory of community 
Banjaluka imission limit value for sulphur-dioxide is defined or to be precise air quality 
categories according to concentration of SO2 are defined among all other pollutants. 
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УВОД  
 

Улога ваздушног омотача Земље - атмосфере је изузетно велика: снабдијева 
живи свијет кисеоником и угљендиоксидом без којих живот на Земљи не би био могућ; 
озонским слојем штити живи свијет од ултраљубичастих зрака; омогућава одвијање 
метеоролошких појава; омогућава кружење воде у природи и сл. (1) 

Аерозагађење или загађење ваздуха подразумијева присуство гасова и других 
садржаја у ваздуху који му нису својествени по природном саставу. Велики број 
једињења, гасова те течних и чврстих честица могу да се појаве у ваздуху као полутанти: 
прашина или аероседимент, лебдеће честице, чађ, једињења сумпора, угљенмоноксид, 
једињења азота, волатилна органска једињења, фотохемијски оксиданти и сл. Атмосфера, 
поред претходно наведених полутаната који се уобичајено појављују у урбаним 
срединама, може да садржи и специфичне полутанте које емитује индустрија нпр. олово, 
сумпор-водоник, хлор, флуориди, азбест и сл.(2) 

Природи извори загађења ваздуха су одувијек присутни у биосфери: разношење 
земље и пијеска, дим шумских и степских пожара, вулкани, минерални и термални 
извори, космичка прашина, површине океана и друге елементарне катастрофе. (3) 

Врло значајни извори загађујућих материја су индустријска и кућна ложишта на 
фосилна горива (угаљ, нафта, земни гас) са циљем добијања енергије. Загађујуће 
материје које се емитују из тих извора су сумпордиоксид, органска и неорганска 
прашина, чађ, азотни оксиди и сл. Индустријска и кућна ложишта са циљем загријавања 
просторија имају сезонски карактер. У нашим крајевима је то од октобра до маја мјесеца. 

Мобилни извори загађујућих материја су моторна возила, чији број стално расте, 
те су све већи загађивачи ваздуха у насељима а и ван њих током цијеле године. 
Сагоријевањем бензина и других нафтних деривата у моторним возилима у ваздух 
доспијевају бројни и опасни састојци (чађ, сумпорни оксиди, азотни оксиди, 
угљенмоноксид, олово и сл.). 

Поред описаних извора општих загађујућих материја у ваздух се свакодневно, 
током цијеле године, емитују огромне количине специфичних загађења у зависности од 
врсте индустрије и технолошког процеса рада. 

Премда и други загађивачи имају исто толико штетан ефекат на квалитет 
живота, у обзир смо узели сумпордиоксид због његове једноставне конверзије у 
сумпорну киселину, те самим тим веома штетног дјеловања на метале, грађевинске и 
конструкционе материјале, водене еко-системе, вегетацију и наравно, на здравље 
човјека.  

 
СУМПОРДИОКСИД 
 

Према литературним подацима концентрације сумпордиоксида у урбаним 
срединама у просјеку се крећу од 20 до 100 µg/m3, док у предјелима далеко од било 
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каквих човјекових активности испод 5 µg/m3. Према препоруци UN и WHO просјечна 
годишња концентрација SO2 би требала да је испод 40 µg/m3.(2) 

Извори сумпордиоксида 
Дио сумпора доспјева у атмосферу из океана у виду морске магле чије честице 

садрже металне сулфате. Такође, биолошким распадањем – анаеробним процесима у 
океанима се ствара велика количина сумпорводоника који се у атмосфери брзо оксидује 
до сумпордиоксида. Вулканском активношћу сумпор у атмосферу улази у виду 
сумпорводоника, сумпордиоксида и сулфата. 

Сматра се да 1/3 укупног сумпора у атмосферу доспијева сагоријевањем 
фосилних горива – угља и нафте. Значајне изворе сумпордиоксида који се емитујe у 
атмосферу представљају процеси топљења сулфидних руда при добијању метала. У 
индустрији целулозе и папира при сулфидној обради дрвета ослобађа се значајна 
количина водониксулфида. До емисије сумпорних оксида долази код производње 
сулфатне киселине, код прераде нафте у рафинеријама, изгарања отпадних материјала, 
код процеса сулфоновања у хемијској процесној индустрији и др. 

Најзначајнији природни вид уклањања сумпорних једињења из атмосфере је путем 
атмосферских падавина, при чему настају «киселе кише», чији pH достиже и од 3 до 5.(1) 

Утицај сумпордиоксида 
Сумпордиоксид у атмосфери оштећује грађевинске и конструкционе материјале. 

Цигла, цријеп, зидови кућа, умјетнички предмети и споменици културе су веома 
подложни оштећењима од сумпордиоксида, што се манифестује у промјени боје, 
физичких карактеристика и сл. Киселе падавине разарају карбонатна једињења, доводе 
до тзв. «рака камена». Тако је страдала античка баштина Италије и Грчке. Осим тога, 
текстилна влакна и одјевни предмети од памука, најлона или других синтетских влакана, 
папир, боје и лакови су подложни оштећењу од атмосферског сумпордиоксида. (2) 

Промјене pH вриједности површинских вода, као посљедица појаве киселих 
киша, може проузроковати промјену равнотеже у воденом екосистему. Смањена pH 
вриједност воде доводи до угинућа икре риба, жаба, као и других водених животиња. 
Оштећења шумске вегетације од киселих падавина могу бити директна – промјене су на 
лишћу и гранама и индиректна усљед промјена у саставу тла око коријена. (1) 

Сумпорни оксиди, азотни оксиди и озон имају изражено надражујуће дејство на 
слузницу дисајних путева и плућни паренхим. Патолошке промјене у свим катастрофама, 
при којима дође до страдања великог броја људи, су биле у виду акутних упалних 
процеса на дисајним органима као што су: бронхитис, пнеумонија, па чак и едем плућа. 
Поред промјена на дисајним органима јављао се и надражајни ефекат на коњуктивама 
као и погоршање основне болести. Хронично дјеловање се огледа у порасту хроничних 
плућних обољења: бронхитиса, астме, емфизема, па чак и малигних неоплазми дисајних 
органа. Загађење ваздуха се доводи у везу и са промјенама на кожи, крвотворним 
органима, успореним растом и развојем дјеце у подручјима гдје су стално присутне 
значајне концентрације загађујућих материја у ваздуху. Надражујуће дејство на слузницу 
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дисајних органа и очију испољавају стално присутне мање концентрације сумпорних 
оксида. (2) 
 
ЦИЉ РАДА 
 

Циљ рада је да се на основу резултата испитивања садржаја SO2 у ваздуху Града 
Бањалуке изврши оцјена и категоризација квалитета ваздуха на локалитетима Центар и 
Борик, за раздобље од 2000. г. до 2005. г. 
 
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

За израду овог рада кориштени су подаци добијени као резултат праћења 
квалитета ваздуха на постојећој мрежи локалитета који покривају подручје Града 
Бањалуке. Поменути подаци су представљени у Извјештајима о праћењу аерозагађења у 
Граду Бањалуци за 2000., 2001., 2002., 2003., 2004. и 2005. годину. 

Метода која се употребљавала у том периоду за одређивање концентрације 
сумпордиоксида у ваздуху је ацидиметријска метода. Иста се заснива на одређивању 
концентрације сумпорне киселине која настаје оксидацијом апсорбованог 
сумпордиоксида у раствору водоник-пероксида, титрацијом са стандардним раствором 
базе при pH 4,5. Такође, у склопу одређивања концентрације SO2 кориштен је уређај 
универзални аутоматски узоркивач ваздуха UV8-M3/1. 

За саму оцјену квалитета ваздуха позивамо се на данас важеће законске прописе: 
Закон о заштити ваздуха (7), Правилник о граничним вриједностима квалитета ваздуха 
(8) и на територији Града Бањалуке још увијек важећа Одлука о заштити ваздуха од 
загађивања на подручју општине Бања Лука (6) у складу са којом су представљене 
одређене класе квалитета ваздуха у табели 1. 

 
Таб. 1 Класе  квалитета  ваздуха у зависности од концентрације SO2 
 
 
 

Концентрација 
полутаната 
изражена 
у µg/m3 

 

КЛАСЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 
Прва класа 

(зона са незнатно 
загађеним, 

чистим ваздухом) 

Друга класа 
(зона угроженог 

подручја) 

Трећа класа 
(зона веома 
угроженог 
подручја) 

Четврта класа 
(зона критичних 
загађености) 

 
SO2 

(сумпордиоксид) до 30 30 до 50 50 до 100 > 100 
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 
Таб. 2 Приказ средњих мјесечних концентрација SO2 (µg/m3) 

у периоду од 2000.-2005. на 
локалитетима Центар и Борик 

МЈЕСЕЦ 

ГОДИНА 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
СSO2 СSO2 СSO2 СSO2 СSO2 СSO2 

Ц Б Ц Б Ц Б Ц Б Ц Б Ц Б 
Јануар 16 16 33 32 31 32 27 28 28 25 27 28 
Фебруар 14 12 33 33 33 31 28 28 23 22 27 26 
Март 13 12 20 20 19 19 21 26 22 24 25 27 
Април 13 14 17 20 18 17 21 23 19 21 22 23 
Мај 13 13 19 20 17 18 19 21 16 18 18 19 
Јуни 14 12 17 15 17 17 18 16 14 12 15 14 
Јули 13 14 16 14 15 14 19 19 14 16 12 12 
Август 14 12 14 12 15 12 15 15 13 16 14 14 
Септембар 13 12 14 13 17 17 18 18 18 19 16 16 
Октобар 34 32 35 31 24 22 20 21 20 21 29 20 
Новембар 31 32 30 30 25 25 26 24 25 25 21 23 
Децембар 32 31 29 33 29 29 27 29 28 28 20 24 
Средња годишња 
концентрација 18 18 23 23 22 21 22 22 20 21 20 21 

Ц – Локалитет Центар 
Б – Локалитет Борик 

Граф.1 Тренд средњих мјесечних концентрација сумпордиоксида             
у периоду 2000-2005 за локалитет Центар
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ГДВ – гранична дозвољена вриједност 
 

Граф.2 Тренд средњих мјесечних концентрација сумпордиоксида                  
у периоду 2000-2005 за локалитет Борик
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ГДВ – гранична дозвољена вриједност 
 

Табеларни и графички приказ концентрација сумпордиоксида, за мјерна мјеста 
Центар и Борик, и за временски период од 2000. до 2005. године (4), показују слиједеће: 

 Ако посматрамо средње годишње концентрације сумпордиоксида 
карактеристичне за локалитете Центар и Борик, можемо закључити да је квалитет 
ваздуха у анализираном периоду 2000-2005. г. био задовољавајући. Поменуте средње 
годишње концентрације су се кретале у границама прве класе квалитета ваздуха. 
Вриједности просјечних годишњих концентрација SO2 на локалитетима Центар и Борик 
су биле у распону од 18 µg/m3 2000. г. до 23 µg/m3 2001. г.  

 У складу са Одлуком о заштити ваздуха од загађивања на подручју општине 
Бања Лука (6), просјечне мјесечне  концентрације сумпордиоксида су се у току 2003., 
2004. и 2005. г. кретале у границама прве класе квалитета ваздуха на територији 
локалитета Центар и Борик.  

 У току 2000., 2001. и 2002. г. просјечне мјесечне концентрације предметног 
атмосферског загађивача су ваздух поменутих локалитета сврставале у категорију друге 
класе квалитета ваздуха, тј. у зону угроженог подручја у зимском периоду односно 
периоду сезонског аерозагађења. У току преосталих мјесеци, квалитет ваздуха је 
припадао првој класи квалитета ваздуха, према просјечним мјесечним концентрацијама 
поменутог полутанта добијених на основу резултата проведеног мониторинга. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Анализирани временски период нам показује да је квалитет ваздуха на 
задовољавајућем нивоу што се тиче присутности сумпордиоксида с тим да показује 
пораст вриједности концентрације поменутог полутанта сезонског карактера (употреба 
индустријских и кућних ложишта са циљем добијања енергије). Потребно је нагласити да 
значајан дио загађења долази од стране моторних возила (константно загађење током 
цијеле године), те да се мањи дио загађења ослобађа од стране индустријских 
постројења. Као што је познато, на територији Града Бањалуке некадашња индустријска 
мегапостројења данас нису у функцији, или раде минималним капацитетом. 

У циљу заштите ваздуха од загађења у насељима и даље је неопходно радити на 
праћењу и усавршавању праћења емисије и имисије полутаната, на спрјечавању емисије 
полутаната и на примјени одређених техничко-технолошких и урбанистичких мјера. 
Такође, неке од мјера за смањење аерозагађења у градовима су правилно регулисање 
гријања у зимском периоду и регулисање саобраћаја, те одржавање чистоће улица и 
јавних површина у насељима. Велику улогу у самопречишћавању ваздуха игра и 
зеленило због тога што ваздушне струје које се крећу ка зеленим масама носе загађења 
на лишће које везује прашину и неке гасове. 
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