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Emise PM10 a jejich zdroje 
Ing. Helena Hnilicová, Český hydrometeorologický ústav 

Úvod 
Prach je jedním z historicky nejdéle sledovaných polutantů s nepříznivým vlivem na 

lidské zdraví, zvláště při spolupůsobení dalších škodlivin ovzduší. Na jeho účet 

připadá asi 350000 předčasných úmrtí v Evropě [4]. Prachové částice jsou soubor 

širokého spektra velkostí, tvarů a chemického složení, v závislosti na jejich původu.  

Částice v ovzduší 
Zdroje emisí PM jsou jednak přímé emise částic, zvané primární (např. emise ze 

spalování paliv, průmyslové výroby) a jednak částice vytvořené z jiných polutantů, 

což jsou sekundární emise. Mezi prekurzory sekundárních emisí se řadí SO2, NOx, 

NH3 a antropogenní a biogenní těkavé látky.  Kompletní velikostní rozdělení částic je 

charakterizováno jako 3-modální [3], složené ze 3 logaritmicko-normálních rozděleni 

(Obr.1). Modus s vrcholem mezi 5 - 30µm určuje částice formované mechanickými 

procesy, modus  v rozmezí 0,15 – 0,5µm vymezuje částice vzniklé kondenzací  

a koagulací a částice mezi 0,015 – 0,04 vznikají za vysokých teplot a mají krátkou 

životnost, brzy se shlukují a zvětšují. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1  Rozložení velikosti 

prachových částic v ovzduší  

a mechanizmy vzniku 
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Z celého velikostního spektra pevných částic, jsou velmi rychle gravitační silou 

odstraněny částice nad 100μm a poměrně rychle částice nad 30μm. Menší částice,  

a zvláště částice respirabilní, se udrží v ovzduší déle, částice menší než 0,1μm 

mohou být gravitací odstraněny až po jejich koagulaci.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Rozložení velikosti 

prachových částic v ovzduší 

zobrazení frakcí TSP, PM10 a 

PM2,5

Vzhledem k tomu, že zdravotní rizika a průnik částice do dýchacích cest závisí na 

jejich aerodynamických vlastnostech, třídí se částice podle nich. Průnik jednotlivých 

velikostních frakcí prachu do dýchacích cest je znázorněn na obr.2. 

 

Obr. 3  Průnik jednotlivých velikostních frakcí prachu do dýchacích cest 

Definice PM10 (resp. PM2,5) a způsob stanovení velikostních frakcí 
Z výše uvedeného důvodu jsou frakce PM10 (resp. PM2,5) definovány jako částice 

s aerodynamickým průměrem a<10μm (resp. < 2,5μm) a měrnou hmotou 1000kg/m3. 

Ideální třídicí zařízení oddělí částice požadované velikosti se 100% účinností, 

nosní dutiny – 6-10µm 

hrtan – 5-6μm 

průdušnice – 3-5μm 

průdušky – 2-3μm 

plicní sklípky – <1μm 

průdušinky – 1-2μm 
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skutečné třídicí zařízení musí odloučit částice požadované velikosti s 50% 

pravděpodobností. Strmost křivky je také předepsána. Její tvar je na obr.4. 

 

 

 

Obr.4  Skutečná a ideální křivka 

odloučení částic v měřícím zařízení 

 

 

Způsob odběru frakcí PM10 a PM2,5 v emisních měřeních 
Existuje několik způsobů, jak částice při odběru roztřídit podle jejich 

aerodynamického průměru. V současné době se nejčastěji používají impaktory  

a cyklony, protože výsledky měření těmito přístroji se zdají nejspolehlivější.Oba 

přístroje mají své výhody i nevýhody. Impaktor odebírá obě frakce současně, ale při 

vysoké koncentraci částic se mohou trysky zanášet a výsledek měření neodpovídá 

skutečnosti. Cyklony jsou méně choulostivé a dávají spolehlivé výsledky i při vyšších 

koncentracích, ale stanovení frakcí PM10 a PM2,5 mohou probíhat buď současně, ale 

na různých místech nebo v jednom místě, ale postupně. Na obr.5 je nákres  

a fotografie cyklonu pro odběr frakce PM10 spolu s tabulkou rozměrů doporučenou 

US EPA. Hrubé částice se zachytí v cyklonu a dále na filtr se dostanou jen částice 

požadované frakce 
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Obr 5  Fotografie, nákres a tabulka rozměrů pro cyklon PM10 

Třídění v impaktoru je založeno na náhlé změně směru proudu částic a plynu. Těžší 

částice, které nestačí sledovat proud plynu, se zachytí na filtru a menší částice spolu 

s plynem pokračují dále. 

 

Obr.6  Schéma impaktoru 

Emisní inventura 
Emisní inventura zahrnuje pouze primární zdroje.V ČR jsou z jednotlivých zdrojů 

znečištění vykazovány pouze celkové emise pevných částic, ne jejich jednotlivé 

frakce. Proto je třeba odhadnout na základě výrobního či spalovacího procesu  

a použitého odlučovacího zařízení podíl v celkových emisích. Jelikož do současné 

doby nebyla realizována věrohodná měření PM10 resp. PM2,5 na tuzemských 

zdrojích, byly převzaty výsledky měření z Německa. Tam byly stanoveny procentní 

podíly PM10 a PM2,5  v celkovém úletu za odlučovacím zařízením. Tyto hodnoty byly 

získány proměřením velkého množství odlučovačů užívaných v SRN a i jejich 

kombinací a zprůměrováním naměřených hodnot. Je třeba poznamenat, že obsah 

jednotlivých frakcí za odlučovačem samozřejmě závisí na vstupujícím rozložení 

velikostí a výpočet pomocí průměrných hodnot je značně zjednodušený. V tabulce 1 

jsou uvedena procentní zastoupení PM10 a PM2,5 v úletu za odlučovačem. 
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Tabulka 1  Podíly PM10 a PM2,5 za odlučovačem 

Druh odlučovače  % PM10 % PM2,5 
 FILTRY 85 60 
 F - textilní s regenerací ON LINE 85 60 
 F - textilní s regenerací OFF LINE 85 60 
 F - ze slinutých porézních vrstev 85 60 
 F - se zrnitou vrstvou 85 55 
ELEKRICKÉ ODLUČOVAČE 85 55 
 E – suchý 85 55 
 E - mokrý 85 55 
SUCHÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE   
 S - vírový jednočlánkový (cyklon) 65 35 
 S - multicyklon 70 45 
MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 75 40 
 M - rozprašovací  90 60 
 M - pěnový 90 60 
 M - vírový 90 50 
 M - hladinový 90 50 
 M - proudový 95 75 
 M - rotační 95 75 
 M - kondenzační 85 55 
 

Procentní zastoupení PM10 a PM2,5 lze také odhadnout na základě mechanizmu 

vzniku částic. Vychází se z předpokladu, že částice vzniklé při obdobných procesech 

mají podobné rozložení velikosti. Charakteristické hodnoty pro některé technologické 

procesy, převzaté z [1], jsou v tabulce 2.  

Tabulka 2  Podíly PM10 a PM2,5 pro některé technologické procesy. 

typ %PM10 %PM2,5 
mechanický vznik 

51 15 manipulace s materiálem, mletí, prosívání a sušení 
materiálu ( např. lomy, čištění uhlí ) 

mechanický vznik 
85 30 

jemné mletí, broušení, nanášení barev a laků 
vypalování a jiné tepelné úpravy 

53 18 
aglomerace rud, jílů apod. 
manipulace se zrnem 

15 1 
sklizeň obilí, manipulace s obilím, zpracování dřeva 
zpracování zrnin 

61 23 
mletí obilí, sušení, třídění 
tavení kovů ( mimo hliníku) 

92 82 všechny primární i sekundární výrobní procesy 
probíhající za vysokých teplot, výroba minerální vlny 

kondenzace, hydratace, absorpce, destilace 
94 78 

uzení masa, výroba dřevěného uhlí, kalení 
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Na obr. 7 je výsledek emisního měřicího programu publikovaného v [2]. Z výsledků je 

patrné, že nejjemnější částice obsahují emise jsou ze spalovacích procesů  

a nejhrubší jsou vzniklé pouze mechanickým rozrušováním materiálu.  

 

Obr.7  Křivky propadu pro emise částic z některých technologických zdrojů 

Velikostní distribuce prachových částic z výroby cementu byly měřené v několika 

německých cementárnách a jsou uvedeny v tabulce 3. Pozoruhodný je výsledek 

měření č. 36 a 37. Ačkoliv je roštový chladič opatřen látkovým filtrem a ten by měl 

propouštět jen nízké procento hrubších částic, je v úletu vysoké zastoupení částic 

hrubých. Je to způsobeno tím, že filtr měl pravděpodobně ve filtračním mediu řídké 

místo nebo otvor. Takový defekt nemusí nutně způsobit to, že by byla vysoká 

koncentrace prachu na výstupu, jak je vidět z výsledků v tabulce 3, ale z  distribuce  

velikosti částic je zjevný. 
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Tabulka 3  Výsledky měření při výrobě cementu 

č. zařízení, palivo odlučovač
TSP podíl v TSP 

mg/m3 %PM10 %PM2,5 %PM1

28 rotační pec, hnědé uhlí, upotřebený olej ESP  8,2 96,7 82,3 52,6
29 rotační pec, hnědé uhlí, upotřebený olej ESP  neměřeno 96,2 69,5 39
30 pec typu Lepol, uhlí, upotřebený olej, pneu ESP  15,1 92,4 50,1 39,2
31 výměník tepla, TTO, pneumatiky ESP  2,3 99,4 75,2 42,9
32 výměník tepla, TTO ESP  4,8 100 62,1 25,8
33 rotační pec, hnědé uhlí ESP  3,5 95,5 78,2 41,6
34 rotační pec, hnědé uhlí ESP  7,1 89,9 56,4 25,4
35 rotační pec, hnědé uhlí ESP  12,9 90,9 49,2 24,4
36 roštový chladič FF 3,4 43,3 3,8 1,2
37 roštový chladič FF 21,1 23,6 2,6 0,6
38 chladič ESP, CC 15,3 98 64,5 23,2
 

Závěr 
Stanovení emisí respirabilních frakcí prachu je zatím jen velice hrubý odhad a takto 

stanovené podíly se mohou dost lišit od skutečnosti. Jak je vidět z výše uvedeného 

případu, podíly jednotlivých velikostních frakcí závisí do značné míry i na technickém 

na stavu technologie.  

Problém je také v tom, že zatím nebyl proveden dostatečný počet měření, která by 

pokrývala všechny výrobní stavy. 

Pro další zlepšení českých inventur je třeba realizovat také sadu měření na našich 

zdrojích za použití doporučených třídicích zařízení, tzn. impaktoru nebo cyklonu. 
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