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Резиме: Резултати мониторинга ваздуха добијени са еко-станица, које по Одлуци о 
заштити ваздуха од загађивања на подручју општине Бања Лука прати Институт заштите, 
екологије и информатике, дају нам слику стања квалитета ваздуха на подручју града 
Бања Луке, јер на основу њих можемо квалитет ваздуха сврстати у одређену класу 
квалитета, а које су дефинисане Одлуком о заштити ваздуха од загађивања. У раду су 
приказани резултати мјерења имисионих концентрација чађи (црног дима) за период од 
2000-2005. године. Резултати се односе на два локалитета и то Центар и Борик од укупно 
седам који чине мрежу еко-станица. Ова два локалитета, с обзиром на фреквенцију 
саобраћаја и присутна индустријска постројења дају репрезентативну слику квалитета 
ваздуха у граду Бањој Луци у односу на садржај чађи. Резултати показују да је квалитет 
ваздуха у односу на садржај чађи, зависан углавном од промета моторних возила, као и 
од индустријских објеката.  
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Abstract: Air monitoring results from the eco-stations give us evaluation for state of air quality 
on territory of City Banja Luka (Institute of Protection, Ecology and Informatics performs air 
quality monitoring according to Decision about air protection from pollution on territory of 
community Banja Luka). Based on those results we can define the certain air quality category 
(air quality categories are defined by Decision about air protection from pollution on territory 
of community Banja Luka). In this paper we will show the results from measuring of imission 
concentrations of soot for the period 2000-2005. Results are from two localities Centar and 
Borik among the seven in local eco-stations network. Those two localities considering the 
traffic frequency and presence of industrial facilities can give a good evaluation of air quality 
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(regarding soot content) in City of Banja Luka. Results are showing that the air quality 
regarding soot concentration is mostly depending of traffic frequency and industrial facilities.  
 
Key words: air quality monitoring, concentration of soot,  air quality category 
 
УВОДНИ ДИО 
 

Честице у ваздуху могу да се дефинишу као свака диспергована материја (било да 
се ради о течној било о чврстој фази), чији су поједини агрегати већи од појединачних 
молекула (0,0002 µm у пречнику), али и мањи од 500 µm. Зависно од величине, честице у 
ваздуху сврставају се у двије групе: 

 
• Таложне честице, чија је величина већа од 10 µm 
• Честице у суспензији-аеросоли, чија је величина мања од 10 µm 

 
Честице у ваздуху настају уз помоћ два механизма: честице промјера испод 1 µm 

углавном настају кондензацијом, док честице већег промјера настају приликом изгарања 
чврстих и течних горива, односно као посљедица разних активности човјека.  

Концентрације честица чађи, чији основни извор је изгарање (недовољно) 
фосилних горива, у урбаним подручјима су доста високе. Ове концентрације често 
прелазе и вриједности од 100 µg/m3 ваздуха, а у великој мјери зависе од годишњег доба. 
Највеће концентрације су у току гријне сезоне (јесењи и зимски мјесеци). (1) 

У урбаним срединама експозиција човјека честицама из ваздуха може 
проузроковати оштећење здравља. Честице улазе у човјечје тијело путем органа за 
дисање (респираторни систем). Због тога може доћи до директног оштећења 
респираторних органа или до оштећења других органа посредно.  

Депоновање чврстих честица у респираторном систему дешава се због 
инерционих судара честица са ткивом, усљед атхезије, гравитационог таложења и као 
посљедица дифузије (Braunovo кретање). Честице већег промјера и масе лакше се 
депонују и задржавају у респираторном систему.  

Механизам депоновања честица у респираторном систему зависи од њихове 
величине, облика, и од саме природе тих честица. (1) 
 
 ЦИЉ РАДА 
 

Циљ рада је да се на основу испитивања садржаја чађи у ваздуху града Бања 
Луке изврши оцјена и категоризација квалитета ваздуха на локалитетима Центар и Борик 
за период од 2000. до 2005. године. 
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 МАТЕРИЈАЛ  И МЕТОДЕ  
 

Испитивање је праћено за период од 2000-2005. године на еко-станицама  које су 
смјештене на локалитетима Центар и Борик у Бањој Луци у којима је смјештен 
једноканални узоркивач ваздуха.  

Универзални аутоматски узоркивач ваздуха UV8-M3/1 садржи сљедеће 
подсистеме: кутију и једноканални систем за проток ваздуха.  

Једноканални систем за проток ваздуха се састоји од: цјевовода, кутије са 
филтром, мјерача протока са вентилом за подешавање протока и ваздушне пумпе. Под 
утицајем подпритиска, коју ставра пумпа, ваздух се системом цјевовода најприје доводи 
до филтера на којем се задржавају честице, а затим  до апсорпционог суда са 
одговарајућим раствором у којем се апсорбују загађујуће честице из ваздуха. Из 
апсорпционог суда ваздух одлази у гасомјер, а  затим у ваздушну пумпу.  

Вријеме узимања узорка је три пута током недеље.  
Чист филтер-папир се стави у држач са глатком страном према доле, тј. у правцу 

струјања ваздуха, тако да двије половице држача добро налијежу, па се држач притегне 
прибором за стезање ( у случају да филтер-папир стоји довољно чврсто и ако је довољно 
притиснут, добиће се добро оцртана мрља). 

На ивицу филтер-папира се пажљиво упише стање на гасомјеру и датум 
укључења. По истеку узимања узорка тј. искључења уређаја запише се ново стање на 
гасомјеру.  

 
МЕТОДА ОДРЕЂИВАЊА ЧАЂИ 
 

Концентрација чађи израчуната је из одговарајуће површине затамњене мрље на 
филтер-папиру и волумена просисног ваздуха уз употребу рефлектометра и 
калибрационих таблица. Концентрација чађи је израчуната према формули: 

                            
                                            C=SA/V (µg/m3) 

гдје је: 
V=волумен просисног ваздуха (m3) 
A=површина мрље (cm2)  
S=одговарајућа површинска концентрација чађи на филтер-папиру (µg/cm2)  
C=концентрација изражена у одговарајућим јединицама чађи (µg/m3) за пречник мрље од 
25 mm, гдје је А=4,91 cm2 

Затамњење филтер-папира одређивано је рефлектометром произвођања 
''ИСКРА'', тип РТ-02 са одбијајућим слојем и бијелим свијетлом, те линеарном скалом 
означеном од 0 до 100% рефлексије, која се подешава на очитање 100 код чистог 
неупотребљеног филтер-папира.  

Принцип мјерења на рефлектометру је сљедећи: постави се рефлектометар 
према упутству произвођача и подеси очитање на 100 помоћу чистог филтер-папира 
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смјештеног на стандардну бијелу плочицу. Уклони се чисти папир и стави папир са 
узорком на стандардну керамичку плочицу и забиљежи очитање. Очитавање се врши у 
три различита положаја главе рефлектометра на мрљи, па се одреди средња вриједност.  

Ради лакшег и бржег израчунавања, величина површинске концентрације чађи 
може се директно очитати из калибрационих таблица, у којој су у првој колони дате 
вриједности индекса затамњења (100-средња вриједност очитане рефлексије), а у другој 
колони одговарајућа површинска концентрација чађи у µg/cm2. (2) 

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 Бањој Луци за 2000., 2001., 2002., 2003., 2004. и 2005. годину (3) 

За саму оцјену квалитета ваздуха позивамо се на данас важеће законске прописе: 
Закон о заштити ваздуха (4), Правилник о граничним вриједностима квалитета ваздуха 
(5) 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. 

 
Табeла 1. Класе  квалитета  ваздуха у зависности од концентрације чађи према Одлуци о 
заштити ваздуха од загађивања на подручју општине Бања Лука (Сл. гласник општине 

Бања Лука бр. 13/89) 

 
 
 

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) 

Чађ 

(Црни дим) до 20 20 до 40 40 до 60 > 60 
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РЕЗУЛТАТИ  И ДИСКУСИЈА 
 
Табела 2. Приказ средњих мјесечних концентрација чађи (µg/m3) 

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

МЈЕСЕЦ 

ГОДИНА 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Счађи Счађи Счађи Счађи Счађи Счађи 

Ц Б Ц Б Ц Б Ц Б Ц Б Ц Б 
Јануар 23 8 36 35 32 39 29 27 30 34 26 27 
Фебруар 38 5 36 36 36 34 22 21 30 28 29 26 
Март 23 4 21 21 20 19 21 21 24 27 26 26 
Април 13 9 19 18 18 17 20 20 18 22 23 24 
Мај 13 3 19 19 18 19 19 19 18 20 19 17 
Јуни 14 4 18 17 18 17 18 17 14 13 14 13 
Јули 12 9 17 16 16 14 10 14 12 14 10 12 
Август 14 4 14 4 17 10 10 14 11 15 16 16 
Септембар 15 9 15 9 18 18 12 20 18 18 18 19 
Октобар 32 34 49 45 20 19 18 20 19 20 21 20 
Новембар 34 34 51 42 22 21 18 19 20 20 23 23 
Децембар 35 34 54 49 27 36 28 36 27 28 29 27 
Средња 
годишња 
концентрација 

 
22 

 
13 

 
29 

 
26 22 

 
22 

 
19 

 
21 

 
20 

 
22 21 21 

 
Ц – Локалитет Центар 
Б – Локалитет Борик 

Граф .1Тренд средњих мјесечних концентрација чађи            
у периоду 2000-2005 за локалитет  Центар
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Графикон 1. Тренд средњих мјесечних концентрација чађи             

у периоду 2000-2005. г. за локалитет Центар 
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Граф.2 Тренд средњих мјесечних концентрација чађи                 
у периоду 2000-2005 за локалитет Борик
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Графикон 2. Тренд средњих мјесечних концентрација чађи 
у периоду 2000-2005. г. за локалитет Борик 

 
Табеларни и графички приказ концентрација чађи, за мјерна мјеста Центар и 

Борик, и за временски период од 2000. до 2005. године, показују слиједеће: 
 
• Средње годишње концентрације чађи карактеристичне за локалитете Центар и 

Борик, кретале су се у посматраном периоду 2000-2005. године у оквиру друге 
класе квалитета ваздуха на оба локалитета, ближе доњој граници која се 
приближава првој класи квалитета ваздуха према Одлуци о заштити ваздуха од 
загађивања  на подручју општине Бања Лука (6) 

• Просјечне годишње вриједности концентрације чађи на локалитету Центар су 
биле у распону од 19 µg/m3 у 2003. до 29  µg/m3 у 2001. години. На локалитету  
Борик просјечне годишње концентрације чађи  су се кретале од 13  µg/m3 у 2000. 
до 26 µg/m3 у 2001. години.  

• Просјечне мјесечне концентрације овог атмосферског загађивача, које су добијене 
статистичком обрадом на основу резултата проведеног мониторинга,  за све 
године које су предмет ове анализе су се кретале од прве класе квалитета ваздуха 
(љетни период) до друге класе квалитета ваздуха (зимски период), a у  складу са 
Одлуком о заштити ваздуха од загађивања на подручју општине Бања Лука (6). 

• Посебно треба истаћи просјечне концентрације чађи у 2001. години на оба 
посматрана локалитета јер су вриједности просјечних концентрација прелазиле у 
подручје треће класе квалитета ваздуха (зона веома угроженог подручја). Ове 



 173

вриједности се односе на зимске мјесеце (октобар-децембар), а кретале су се од 42  
µg/m3 на локалитету Борик до 54 µg/m3 на локалитету Центар.  

 
ЗАКЉУЧАК 
 

За временски период и локалитете које обухвата ова анализа, квалитет ваздуха, 
према садржају чађи (црни дим) као атмосферском загађивачу, сврставаo се у зону 
угроженог подручја, с тим да се у једном одређеном периоду, квалитет налазио и у зони 
веома угроженог подручја (зимски мјесеци). Ово се може објаснити тиме да се највеће 
концентрације чађи јављају управо у току гријне сезоне и то као посљедица недоволног 
изгарања фосилних горива.  

Сматрамо да значајан допринос очувању квалитета ваздуха може дати и израда 
катастра емисије полутаната јер је то полазни и најзначајнији елеменат стратегије 
очувања квалитета ваздуха. Ако се у  катастар емисије полутаната, укључе планирани 
објекти и емисија њихових полутаната у атмосферу, могао би се предвидјети будући 
квалитет ваздуха на одређеном подручју.  
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