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Seznam uporabljenih kratic 

EC – elemental carbon – elementarni ogljik 

MDL – minimum detection level – minimalen nivo za zaznavo 

OC – organic carbon – organski ogljik 

OM – organic matter – organska snov 

PIXE – particle induced X-ray emission 

PM – particulate matter – fini delci 

PVC – polyvinyl chloride – polivinil klorid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Povzetek 

Ker so pirotehnična sredstva postala relativno enostavno dostopna, postaja uporaba ognjemetov 

vse bolj pogosta. Kljub temu pa se redko postavi vprašanje njihovem škodljivem vplivu na 

okolje in zdravje ljudi.  V tem delu smo si zastavili hipotezo, da ognjemeti prispevajo k povečani 

koncentraciji škodljivih trdnih delcev v zraku.  

S pomočjo pregleda literature s tega področja smo  raziskali pirotehnična sredstva ter vpliv 

ognjemetov na okolje oz. na prisotnost trdnih delcev v zraku. 

Ugotovili smo, da je zgradba pirotehničnih sredstev večinoma relativno preprosta. Sestavljajo jih 

lupina, pirotehnična snov ter izmetni naboj, včasih je dodana  še potisna snov.  Sestava 

pirotehnične snovi pa je bolj kompleksna, s številnimi recepti in možnostmi, ki dajejo 

najrazličnejše učinke. Izkazalo pa se je, da so za osnovne učinke, kot so npr. barve, potrebna 

pristnost kovin, predvsem bakra, barija, kalcija, natrija, stroncija in še drugih.  

Pregled literature raziskav, opravljenih na temo vplivov ognjemetov na koncentracije delcev v 

zraku, smo poskusili najti povezavo med pirotehničnimi izdelki  in  snovmi, ki   se med 

ognjemeti sproščajo v  zrak, ter ustvariti splošno sliko o vplivih ognjemetov na aerosole. 

Ugotovili smo, da imajo ognjemeti nedvomno izrazit vpliv na prisotnost nevarnih trdnih delcev v 

zraku, kljub številnim dejavnikom, ki jih je pri zanesljivosti ocene potrebno upoštevati.  

Pregledali smo tudi zakonodajo in klasifikacijo ognjemetov, ki jo le ta podaja. 

Namen diplomskega dela je torej dosežen-potrdili smo hipotezo, da imajo ognjemeti znaten vpliv 

na povečanje koncentracije nevarnih trdnih delcev v zraku.  

 

Ključne besede: ognjemeti, ognjemetni izdelki, pirotehnična sredstva, aerosoli, fini delci, 

koncentracije delcev, vpliv na koncentracije delcev 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fireworks and their impact on airborne 

particulate matter 

Abstract 

Since pyrotechnics has become relatively easy to access, the fireworks are becoming almost 

common to apply.  

However, rarely raised the question of their harmful impact on the environment and human 

health. In this section, we set the hypothesis that fireworks contribute to increased concentrations 

of harmful particulates in the air. 

By help of the literature review in this area, we studied the impact of pyrotechnics and fireworks 

on the environment and on the presence of particulate matter in the air. 

It was found out that the structure of pyrotechnics mostly is relatively simple. They consist of a 

shell, pyrotechnic substance and ejecting charge; sometimes the pusher substance is added. The 

composition of the pyrotechnic matter is more complex, with many recipes and options that 

provide a wide variety of effects. However, it is well known that for the basic effects, (colors) 

metals are required, especially copper, barium, calcium, sodium, strontium, and others. 

A literature review of the research conducted on the effects of fireworks on the concentration of 

particles in the air, we tried to find a connection between the pyrotechnic articles and substances 

that are released during the fireworks in the air, and to create an overall picture of the impact of 

fireworks on aerosols.  

It turned out that the fireworks have undoubtedly an enormous effect on the presence of 

dangerous particulate matter in the air, in spite of a number of factors, which should be 

considered at these estimations. 

The legislation and its classification of fireworks was also reviewed. 

The aim of the thesis is achieved-we confirmed the hypothesis that the fireworks have a 

significant impact on the increase in the concentration of dangerous particulates in the air. 

 

Key words: fireworks, aerosols, fine particles, particulate matter, particulate matter 

concentration, effect on the concentration of particles 
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1. Uvod 

Že od njihove iznajdbe, v času starodavne Kitajske, so ognjemeti spremljali številne prireditve in 

zabave. To se do danes ni spremenilo. Še več, zaradi dostopnosti so ognjemeti danes pogosto del  

najrazličnejših dogodkov in prireditev. Od majhnih, kot so praznovanja  osebnih obletnic, rojstni 

dnevi ali poroke, do velikih, npr. razni državni in svetovni prazniki in prireditve, praznovanje 

novega leta ali pomembnih zgodovinskih obletnic. Ognjemeti v ljudeh očitno vzbudijo prijetne 

občutke, celo do te mere, da so ti ponekod postali pomemben del tradicije. 

Število ognjemetov pa ni edino, kar se je v modernih časih povečalo. Pogosto slišimo vse več na 

temo vplivov, ki jih ima človek na svoje okolje. Eden izmed pomembnih faktorjev je tudi izpust 

snovi v ozračje. Logično je torej raziskati neposredne povezave med ognjemeti in onesnaženjem 

zraka. To pa je pogosto težje, kot se zdi. Povezave niso vedno jasne, saj je tukaj veliko faktorjev, 

ki vplivajo na rezultate. Tukaj nam je v pomoč razumevanje zgradbe in sestave ognjemetnih 

izdelkov in študija že opravljenih raziskav.  

Prvi del tega diplomskega dela se posveča ognjemetnim izdelkom. Definira razne pojme in na 

kratko predstavi pravno ureditev ognjemetnih izdelkov. Na podlagi študija literature sledi prikaz 

zgradbe najpogostejših vrst ognjemetnih izdelkov, temu pa še opis kemijske sestave in osnovnih 

mehanizmov delovanja ognjemetnih izdelkov.  

V drugem delu je predstavljen pregled treh različnih raziskav na temo vplivov ognjemetov na 

aerosole, s poudarkom na metodah, pogojih vzorčenja ter analiziranja pridobljenih vzorcev. Sledi 

prikaz in razlaga pomembnih rezultatov raziskav ter iskanje vzporednic med teoretično sestavo 

ognjemetnih izdelkov in vplivom na aerosole. Zadnji del diplomskega dela je diskusija o 

rezultatih in metodah raziskav, ter sklepne misli. 

 

2. Namen dela 

Namen tega diplomskega dela je s pomočjo teoretičnih znanj o ognjemetnih izdelkih in študijem 

raziskav, opravljenih na temo vplivov ognjemetov na aerosole, določiti osnovne povezave med 

ognjemeti in aerosoli, s poudarkom na snoveh, ki se tvorijo ob uporabi ognjemetov. Ob tem 

želimo prikazati tudi težave in probleme, ki se pri preiskovanju vplivov ognjemetov na aerosole 

pogosto pojavijo. 
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3. Zgradba in kemija ognjemetov 

3.1 Osnovne definicije 

Beseda ognjemet je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika definirana kot: "razpršujočim se 

iskram podobna kratkotrajna, raznobarvna svetloba, ki nastane pri eksploziji določenih raket" 

[1]. Slovar torej opredeljuje ognjemet kot dogodek oziroma pojav. Te pojave dosegamo z 

uporabo pirotehničnih izdelkov. Ti izdelki veljajo za nevarne. V Sloveniji njihovo uporabo, 

izdelavo in trženje ureja Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Četrti člen zakona 

opredeljuje pojem pirotehnični izdelek kot: "vsak izdelek, ki vsebuje eksplozivne snovi, 

pirotehnične snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali 

dim ali kombinacijo takih učinkov, ki so posledica eksotermnih kemičnih reakcij" [2]. Zakon 

definira tudi pojem ognjemetni izdelek kot: "pirotehnični izdelek namenjen za zabavo" [2].  

 

3.2 Klasifikacija ognjemetnih izdelkov 

Pirotehnične izdelke namenjene za zabavo lahko delimo na več načinov. Tukaj je smiselno 

upoštevati zakonodajo. Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih namreč opredeli tudi štiri 

kategorije, kamor razvršča ognjemetne izdelke. Te kategorije so definirane kot: 

 

"- kategorija F1: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo 

zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi 

izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih; 

- kategorija F2: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven 

hrupa ter so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem; 

- kategorija F3: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni 

uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje 

ljudi; 

- kategorija F4: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo 

le strokovno usposobljenim osebam (splošno znani kot »ognjemetni izdelki za poklicno 

uporabo«) in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi" [2].  

 

Zakon pa poleg razvrstitve v zgoraj navedene kategorije dopušča tudi druge razvrstitve, ki jih 

definira kot: "vrsto uporabe, namen, raven nevarnosti in glede na raven hrupa, ki ga pirotehnični 

izdelek povzroča" [2].  
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Zakon torej ognjemetne oziroma pirotehnične izdelke ureja predvsem z vidika varnosti oziroma 

nevarnosti, ki jo ti izdelki predstavljajo. Drugi načini razvrščanja pirotehničnih izdelkov so 

predvsem stvar proizvajalca. Proizvajalci ognjemetne izdelke najpogosteje razvrščajo glede na 

učinek izdelka. Na trgu med najpogostejšimi ognjemetnimi izdelki najdemo razne rakete, 

ognjemetne baterije, fontane, rimske sveče, talne vrtalke, helikopterje, petarde in druge. Vsaka 

izmed skupin ima edinstvene lastnosti in mehanizme delovanja, vendar se kljub temu lahko 

konkretni izdelki znotraj posameznih skupin med sabo precej razlikujejo. Za izdelavo 

ognjemetnih izdelkov namreč obstaja veliko receptov, ki izdelkom v praksi dajejo različne 

lastnosti. Za lažjo predstavo so konkretni efekti pogosto opisani ali celo prikazan z različnimi 

multimedijskimi orodji. S tem je izbira ognjemetnih sredstev med potrošniki nekoliko olajšanja.   

 

3.3 Zgradba ognjemetnih izdelkov 

Čeprav se ognjemetni izdelki po učinkih in delovanju med seboj precej razlikujejo, so si po 

zgradbi bolj podobni. Večina vsebuje tri dele: okvir, razna pogonska in potisna sredstva in 

sredstva, ki dajejo glavne učinke. Okvir, ali lupina, je namenjena zadrževanju preostalih 

sestavnih delov ognjemetnega izdelka. Znotraj lupine se nahajajo snovi, ki ob izgorevanju 

ustvarijo razne svetlobne, dimne ali zvočne efekte in so tako bistvo ognjemetnega izdelka. Te 

snovi iz lupine največkrat poženejo posebni dodatki, kot je npr. tako imenovani izmetni naboj 

(ang. breaching charge), ki se prav tako nahajajo znotraj lupine izdelka. Potisk je pogosto zelo 

silovit, tako da je lupina uničena. Nekateri izdelki imajo še dodatno potisno sredstvo (ang. lifting 

charge), ki se nahaja izven lupine. Cilj tega sredstva je pognati celoten izdelek v nebo. V 

primeru, ko ima izdelek zunaj lupine še dodatno potisno sredstvo, potrebujemo vodilo, ki silo 

potisnega sredstva usmeri tako, da ognjemetni izdelek poleti v želeno smer. Vodila so največkrat 

cevi, ki so na enem koncu odprte, na drugem pa zapečatene [3].  

Ker sama po sebi niso nevarna, se vodila ne štejejo kot ognjemetni izdelki. Tem cevem pravimo 

tudi možnarji. V praksi so največkrat uporabljeni pri večjih ognjemetih, pod upravo 

profesionalnih pirotehnikov. 

 

3.3.1 Rakete 

Rakete so med najpogostejšimi in najstarejšimi ognjemetnimi izdelki. Poznali in uporabljali so 

jih že starodavni Kitajci. Osnovna lastnost rakete je dvig v nebo, kjer detonira in ustvari 

svetlobni učinek ter pok. V raketah najdemo osnovne dele ognjemetnih izdelkov. Lupina rakete 

je papirnata cevka s plastičnim vrhom, v katerem so sredstva, ki ob eksploziji rakete v zraku 

tvorijo svetlobne učinke. Eksplozijo povzroči izmetni naboj, ki je prav tako del rakete in je 

postavljen na dno cevke. Sredstva za tvorbo učinka v raketah so pogosto označena z besedo 

zvezde (ang. stars). Zvezde so lahko poljubne oblike in velikosti. Gre za zmesi goriv, oksidantov, 
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in snovi, ki oddajajo svetlobo (ang. emitters). Ob detonaciji izmetnega naboja zletijo iz lupine. 

Nato se vnamejo in samostojno gorijo, s tem pa tvorijo različne, predvsem svetlobne učinke [3].  

Poleg papirnate cevke, kjer so zvezde in izmetni naboj, je ključen sestavni del rakete tudi motor, 

ki raketo požene v zrak. Motor je prav tako papirnata cevka, napolnjena s potisnim sredstvom. 

Na enem koncu motorja je glinen čep, ki ob enem služi tudi kot šoba za usmeritev izgorevalnih 

plinov in posledično boljši potisk. Na drugem koncu pa je papirnata lupina, napolnjena z 

zvezdami. Vzdolž, po sredini motorja, je napeljana vžigalna vrvica, s katero zanetimo pogonsko 

sredstvo v motorju. Celoten sistem je največkrat pritrjen na palico, ki služi kot podstavek, poleg 

tega pa pripomore k stabilnosti v letu [3]. Slika 3.1 nazorno prikazuje zgradbo komercialnih 

raket. 

Velikost raket je različna. Segajo od manjših, z maso do 20 g, do profesionalnih, katerih masa 

presega 150 g [3]. Od velikosti raket je odvisna tudi višina, na kateri te detonirajo. Večina raket 

preseže 50 m. 

 

Slika 3.1: Zgradba rakete [3]. 
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3.3.2 Krogle in baterije 

V profesionalni pirotehniki so med najpogostejšimi izdelki krogle (ang. shell). Krogle po zgradbi 

in efektu spominjajo na rakete. Glavna lastnosti krogel so svetlobni učinek in pok. Značilno je 

tudi, da krogle poletijo v nebo, kjer detonirajo. Sestavljene so iz papirnate ali plastične votle 

krogle, ki služi kot lupina. Krogla je v sredni napolnjena z izmetnim nabojem, okoli katerega so 

enakomerno razvrščene zvezde. Na zunanjo stran krogle je pritrjeno potisno sredstvo, ki ob 

detonaciji kroglo požene v zrak. Potisno sredstvo krogel ni usmerjeno, za razliko od raket, kjer 

ima potisno sredstvo šobo, s katero usmeri potisk v določeno smer. Krogle morajo biti zato 

nameščene v cev, ki silo potisnega sredstva usmeri in tako pospeši kroglo do določene višine. Za 

cevi se pogosto uporablja izraz možnarji. Krogle večinoma niso dostopne navadnim 

uporabnikom. Po velikosti se jih ločuje glede na premer. Pogosti premeri so 50, 75 in 100 mm, 

izdelovalec pa lahko izdela kroglo poljubnega premera, tudi prek enega metra. Sestava krogel je 

lahko tudi bolj zapletena. Lahko so večplastne, vsebujejo različne zvezde, različne zamike ali 

druge efekte [3]. Če krogli odstranimo zvezde in potisno sredstvo, pa dobimo navadno petardo. 

Petarde tako nimajo svetlobnih učinkov temveč le počijo. Podrobno zgradbo krogel prikazuje 

slika 3.2. 

Krogle so osnova baterij. Baterija je set več cevi ali možnarjev, ki so med seboj enakomerno 

porazdeljene in povezane z vžigalno vrvico. V vsaki izmed cevi je potisni naboj in krogla. Ko 

baterijo prižgemo, se naboji v ceveh prožijo po naprej določenem scenariju. Velikost baterij je 

različna. Segajo od manjših, katerih masa ne presega enega kilograma in so namenjene navadnim 

uporabnikom, do večjih, ki so namenjen zgolj profesionalnim uporabnikom.  
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Slika 3.2: Osnovna zgradba ognjemetne krogle [3]. 

 

3.3.3 Fontane 

Fontane so glede na zgradbo preprostejši ognjemetni izdelki. Čeprav je glavni učinek fontan 

svetloba, tako kot pri raketah ali kroglah, je mehanizem delovanja rahlo drugačen. Fontane ne 

vsebujejo izmetnega naboja, ki bi detoniral in silovito razpršil snovi v zrak. Vsebujejo zmesi, ki 

so po sestavi podobne sestave kot zvezde. Sestavljene so iz goriva, oksidanta in snovi, oddajajo 

svetlobo. Ob gorenju teh zmesi se tvorijo vroči plini, ki se dvigajo iz fontane. S seboj nosijo in 

segrevajo snovi, ki oddajajo svetlobo. Ob zadostni prisotnosti kisika oziroma zraka se te snovi 

vnamejo in hitro izgorijo. S tem tvorijo iskre, ki so glavna značilnost fontan [3]. Mehanizem 

delovanja fontane nazorno prikazuje slika 3.3. 

Zgradba fontan je podobna ostalim primerljivim ognjemetnim izdelkom. Okvir oziroma lupina 

fontane je pogosto oblikovana kot valj, ki je zgoraj odprt in napolnjen z izgorevalnim sredstvom. 

Ob vžigu se sproščajo iskre, ki bruhajo v zrak in tako ustvarijo svetloben efekt. Trajanje gorenja 

fontane je odvisno predvsem od velikosti oziroma količine snovi v fontani. Večje fontane lahko 

gorijo tudi več kot minuto. Premeri komercialnih fontan segajo od 15 mm naprej, fontane 

premerov 125 mm ali več pa so namenjene profesionalni uporabi [3].  

Na podoben princip kot fontane delujejo tudi nekateri drugi ognjemetni izdelki, kot so razni 

metuljčki, vrtavke, vrteča kolesa, dimne bombe, bengalski ognji in drugi. Vsi ti izdelki ne 
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vsebujejo potisnih sredstev ali izmetnih nabojev, temveč zgolj zmes potisnih snovi in snovi, ki 

oddajajo svetlobo. Do razlik pride predvsem v zgradbi ali obliki in v kompozicijah snovi, ki 

oddajajo svetlobo. Na tak način dosežemo različne učinke, npr. vrtenje. 

 

 

Slika 3.3: Mehanizem delovanja fontane [3].  

3.3.4 Rimske sveče 

Kot zadnje ognjemetne izdelke si bomo podrobneje ogledali rimske sveče. Rimske sveče so po 

zgradbi edinstvene, čeprav spominjajo na baterije oziroma krogle in možnarje. Lahko bi rekli, da 

so neke vrste kombinacija med kroglami in možnarji ter fontanami. Sestavljene so iz dolgega 

papirnatega tulca, ki je na eni strani odprt, na drugi pa zapečaten z glino. Tulec je napolnjen s 

posameznimi zvezdami, med katerimi je potisno sredstvo in posebna snov, ki gori relativno 

počasi in tako ustvarja zamik med izmetom posameznih zvezd. Pri tem je pomembno poudariti, 

da so zvezde valjaste oblike in imajo nekaj znotraj tulca nekaj manevrskega prostora, ki ga prav 

tako zavzema potisno sredstvo. Če je med zvezdo in steno tulca preveč prostora, lahko potisni 

plini, ki nastanejo pri izgorevanju potisnega sredstva uidejo okoli zvezde. V nasprotnem primeru 

lahko rimska sveča zataji ali celo eksplodira [3]. Zgradbo rimske sveče bolj nazorno prikazuje 

slika 3.4. 

Princip delovanja rimske sveče je torej sledeč: ob prižigu, na odprtem koncu tulca, se vname 

posebno sredstvo s počasnim izgorevanjem. Ko to sredstvo pogori se vname in silno zgori 

potisno sredstvo okoli in pod prvo zvezdo, kar privede do izstrelitve zvezde. Nato zopet sledi 

posebno sredstvo, ki s počasnejšim izgorevanjem ustvarja zamik med izmetom prve in druge 

zvezde. Od tod se plamen razširi na potisno sredstvo okoli in pod drugo zvezdo. Ta cikel se 
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ponavlja dokler iz rimske sveče niso izstreljene vse zvezde. Te nato poletijo nekaj metrov visoko 

in zgorijo s plameni različnih barv. Barve plamenov odvisne predvsem od kemijske sestave 

zvezd [3]. 

Rimske sveče so, tako kot ostali ognjemetni izdelki, na voljo v različnih velikostih. Manjše, 

namenjene predvsem posameznikom, lahko držimo v rokah. Večje, predvsem profesionalne, pa 

so pogosto v večjem številu zložene v lesene okvirje [3]. 

 

Slika 2.4: Zgradba rimske sveče [3]. 

3.4 Snovi v ognjemetnih izdelkih 

V podpoglavju 3.3 smo spoznali zgradbo najpogostejših ognjemetnih izdelkov. Teh seveda 

obstaja še več vrst, vendar so po zgradbi večina podobna enemu izmed štirih opisanih formatov. 

Spoznali smo, ognjemetni izdelki vsebujejo visoko energijske snovi, ki delujejo kot vžigna, 

potisna ali pogonska sredstva in snovi, ki tem izdelkom dajejo svoje značilnosti, npr. barve. Ker 

skušamo razumeti mehanizme delovanja ognjemetnih izdelkov in napovedati kakšne oziroma 

katere snovi se tvorijo ob njihovi uporabi, je smiselno preučiti kemijsko sestavo ognjemetnih 

izdelkov. Osnova vseh snovi so zmesi oksidantov, reducentov in raznih dodatkov, kot so barvila 

in veziva. Konkretne sestave so odvisne predvsem od namembnosti zmesi in od izdelovalca.  

 

3.4.1 Črni smodnik 

Daleč najpogostejše vžigno, potisno oziroma pogonsko sredstvo v ognjemetnih izdelkih je črni 

smodnik. Ta, relativno enostavna zmes, izvira iz Kitajske. Nastal je po naključju, ko so kitajski 
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alkimisti poskušali ustvariti eliksir življenja, po iznajdbi pa je še precej časa prevladoval na 

področju pirotehnike in raznih vojaških aplikacij. Njegova sestava se je skozi stoletja le malo 

spreminjala. V svetu pirotehnike je priljubljen zaradi enostavne izdelave, stabilnosti, 

vsestranskosti in učinkovitosti. Uporablja se za potisna sredstva, izmetne naboje, vžigalne vrvice 

oziroma mehanizme, ustvarjanje zamikov, tvorbo dima ipd. V splošnem je hitrost izgorevanja 

črnega smodnika relativno nizka. Hitrost eksplozije črnega smodnika načeloma ne presega 500 

m/s [3]. Črni smodnik seveda ni popoln, zato ga v zadnjih časih v nekaterih aplikacijah 

zamenjujejo druge snovi [4]. Izgled črnega smodnika je prikazan na sliki 3.5. 

 

 

Slika 2.5: Zrna črnega smodnika [5]. 

V črnem smodniku najdemo zgolj tri sestavine: kalijev nitrat oziroma soliter s kemijsko formulo 

KNO3, žveplo in oglje. Slednja služita kot gorivo, kalijev nitrat pa je oksidant. V literaturi 

najdemo veliko različnih enačb reakcije črnega smodnika. Primer reakcije gorenja črnega 

smodnika podaja enačba 3.1 [3]:  

 

4𝐾𝑁𝑂3(𝑠) + 7𝐶(𝑠) + 𝑆(𝑠) →  3𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐶𝑂(𝑔) + 2𝑁2(𝑔) + 𝐾2𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐾2𝑆(𝑠)         (2.1) 

 

Kjer predstavlja s trdno snov (ang. solid), g pa plinasto snov (ang. gas). Gre seveda za zelo 

poenostavljeno reakcijo. Kljub preprosti sestavi je mehanizem gorenja črnega smodnika precej 

zapleten. S kemijskega vidika gre za več reakcij oksidacije in redukcije, kjer nastajajo in sproti 

izginevajo vmesni produkti [3]. Končne produkte in s tem enačbo gorenja črnega smodnika je 

zato precej težko napovedati. Enačba 3.1 npr. zanemari morebiten zaostanek vmesnih produktov 

in prisotnost vlage, oglje pa smatra kot čisti ogljik. Kljub temu je enačba dovolj zanesljiva, da si 
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lahko ustvarimo neka pričakovanja glede snovi, ki nastanejo ob gorenju smodnika. Na enačbo 

reakcije oziroma reakcijo gorenja črnega smodnika vpliva tudi sestava oziroma deleži 

posameznih sestavin. Klasičen črni smodnik je sestavljen iz 75 delov kalijevega nitrata, 15 delov 

oglja in 10 delov žvepla. Ti deleži seveda nekoliko variirajo [3]. Nekaj primerov kompozicij 

črnega smodnika za različne pirotehnične aplikacije so navedene v tabeli 3.1.  

 

Tabela 3.1: Primeri kompozicij črnega smodnika [3]. 

 Sestava (delež) 

Namen Soliter Oglje Žveplo 

1. Potisni ali izmetni naboj 75 15 10 

2. Vžigalno sredstvo 70 30 0 

3. Razstrelivo 68 18 14 

4. Pogonsko sredstvo raket 62 28 10 

5. Sredstvo za časovni zamik 62 18 20 

6. Sredstvo za iskrenje 60  12 28 

7. Bel dim 50  0 50 

 

S spreminjanjem deležev posameznih sestavin ali dodajanjem drugih snovi se spreminjajo tudi 

lastnosti črnega smodnika, predvsem hitrost izgorevanja in količina energije, ki se pri tem 

sprosti. Črni smodnik lahko tako izdelamo tudi brez žvepla. V tem primeru bo hitrost gorenja 

nekoliko nižja, največja razlika pa se pojavi pri temperaturi vžiga, ki je ob prisotnosti žvepla 

znatno nižja. Dodatna lastnost črnega smodnika brez žvepla je tudi manjša količina dima [3]. 

Žveplu bi lahko torej z vidika učinka, ki ga ima na črni smodnik pripisali funkcijo katalizatorja. 

Poleg sestave na hitrost gorenja vpliva tudi oblika zrn smodnika. Hitrost gorenja načeloma 

narašča z velikostjo zrn [3].  

Receptov za črni smodnik je veliko. Vsak izdelovalec ga pripravlja po svoje, glede na izkušnje in 

potrebe. Količina smodnika, uporabljenega v ognjemetnih izdelkih je odvisna predvsem od 

velikosti izdelka in kakovosti smodnika. 

 

3.4.2 Zmesi, ki dajejo svetlobne učinke 

Najbolj privlačna lastnost ognjemetov so nedvomno spektakularni svetlobni efekti 

najrazličnejših barv. Nekateri so prikazani na sliki 3.6. V ognjemetnih izdelkih so osnova barv in 

snovi, ki dajejo posebne učinke, razne kovine. Te se pojavljajo v elementarni obliki, ali pa kot 

del spojin. 
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Slika 2.6: Ognjemet v Sydneyu ob vstopu v leto 2007. Razvidnih je več značilnih barv in 

učinkov [6]. 

 

Tabela 3.2 navaja nekaj najpogostejših spojin in snovi, ki jih srečamo v ognjemetnih izdelkih. Te 

snovi so izvor barv in svetlobnih učinkov. V praksi se poleg navedenih uporabljajo tudi druge 

snovi, npr. litijeve soli, ki dajejo rdečo barvo ali razni dodatki, ki dajejo efekte, kot je 

prasketanje. Druge snovi, zlasti bakrov(II) acetoarzenit, znan tudi kot pariško zelena, se zaradi 

visoke strupenosti opušča [4]. Bistveno je, da lahko v sestavi ognjemetnih izdelkov izmed kovin 

pričakujemo predvsem stroncij, barij, natrij, baker, cink, aluminij, magnezij in titan.  

Mehanizmi nastanka svetlobe iz snovi, ki so navedene v tabeli 3.2, so precej kompleksni. Za 

natančno razumevanje teh mehanizmov bi potrebovali poglobljeno znanje s področja kvantne 

fizike. V splošnem ločimo dva načina obnašanja. Elementarne kovine sevajo kot črna telesa. 

Stefan-Boltzmannov zakon nam pove, da je količina energije, ki jo črno telo seva odvisno od 

temperature, na katero je to telo segreto. V določenem temperaturnem območju je del izsevane 

energije svetloba, ki jo lahko vidimo. Poenostavljeno povedano pričnejo snovi, segrete na dovolj 

visoko temperaturo, žareti. Ta pojav je značilen za vse snovi, ki so pri teh temperaturah v trdnem 

ali tekočem stanju. Snovi s temperaturo okoli 600 °C oddajajo rdečo barvo. Pri temperaturi 900 

°C preide rdeča v oranžno. Sledi rumena, ki je značilna za temperature nad 1100 °C. Snovi, 

segrete nad 1400 °C pa oddajajo svetlobo bele barve [7]. 
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Tabela 3.2: Najpogostejši viri barv in svetlobnih učinkov v ognjemetnih izdelkih [8].  

Snov 

Stroncijev 

karbonat 

(SrCO3) 

Stroncijev 

sulfat 

(SrSO4) 

Stroncijev 

nitrat 

(Sr(NO3)2) 

Barijev 

karbonat 

(BaCO3) 

Barijev 

klorat 

(Ba(ClO3)2) 

Barijev 

nitrat 

(Ba(NO3)2) 

Barijev 

sulfat 

(BaSO4) 

Kriolit 

(Na3AlF6) 

Natrijev 

oksalat 

(Na2C2O4) 

Natrijev 

nitrat 

(NaNO3) 

Železo 

(Fe) 

Kalcijev 

karbonat 

(CaCO3) 

Kalcijev 

sulfat 

(CaSO4) 

Fino oglje 

Bakrov(II) 

oksid (CuO) 

Bakrov(II) 

klorid (CuCl2) 

Bakrov(II) 

sulfat (CuSO4) 

Bakrov(II) 

karbonat 

(CuCO3) 

Bakrov(II) 

acetoarzenit 

(Cu3As2O3∙Cu

(C2H3O2)2) 

 

Mešanica 

stroncijevih 

in bakrovih 

spojih 

Magnezij 

(Mg) 

Titan (Ti) 

Aluminij 

(Al) 

Cink (Zn) 

Antimonov 

(III) sulfid 

(Sb2S3) 

Učinek 
Rdeči 

plameni 

Zeleni 

plameni 

Rumeni 

plameni 

(natrij), 

iskre 

(železo) 

Oranžni 

plameni 

(kalcij), 

iskre 

(oglje) 

Modri plameni 
Vijolični 

plameni 

Srebrne in 

bele iskre, 

bleščice 

 

Drug mehanizem, značilen predvsem za soli, je oddajanje energije vzburjenih atomov ali 

molekul v plinastem stanju. Pri razpadu snovi torej nastajajo plinasti produkti. Ti produkti se 

nato zaradi prisotne toplote vzbudijo, odvečno energijo pa oddajo v obliki izsevane svetlobe. Na 

ta princip delujejo nekateri spektrometri, saj vsak kemijski element odda unikaten spekter 

svetlobe [4]. Dejanske spojine, ki oddajajo svetlobo, so pogosto osnovane na kloru, npr. 

stroncijev monoklorat (kem. formula SrCl), barijev monoklorat (kem. formula BaCl in bakrov 

monoklorat (kem. formula CuCl). Zadosten vir klora torej poudari barvo kovin. Klor je lahko 

vsebovan v nekaterih oksidantih, predvsem kloratih in perkloratih, ali pa je dodan posebej, zlasti 

v obliki raznih polimerov [4]. 

Pogoj za oddajanje svetlobe je torej zadosten vir toplote oziroma energije. V ognjemetnih 

izdelkih so vir te energije reakcije oksidacije in redukcije, za te pa potrebujemo zmes reducentov 

ali goriva in oksidantov. Tukaj moramo biti pozorni na razna pogonska sredstva, izmetne naboje 

in druge podobne elemente ognjemetnih izdelkov. Tudi te snovi so zmesi oksidantov in 

reducentov, pogosto celo enakih, kot v zmeseh, ki ustvarjajo svetlobne učinke. Prav tako 

temeljijo na reakcijah oksidacije in redukcije toda z nastalo energijo v večini primerov ne 

napajajo sredstev za oddajanje svetlobe. Slednje so, kot smo ugotovili v podpoglavju 3.3, 

pogosto del ločenih zmesi. 

Vlogo oksidantov v zmeseh, ki tvorijo barve učinke imajo nitrati, klorati in perklorati, 

najpogosteje na osnovi kalija. Kalijev nitrat smo spoznali že pri črnem smodniku. Kalijev klorat 
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(kem. formula KClO3) povzroča bolj burne reakcije kot nitrat, ampak je precej manj stabilen. V 

kombinaciji z nekaterimi snovmi, predvsem žveplom, se lahko spontano vname ali celo detonira. 

Nestabilnost in nevarnost, ki jo ta povzroča je razlog, da se kalijev klorat pogosto nadomešča s 

kalijevim perkloratom (kem. formula KClO4). Ta je veliko bolj stabilen in odda več kisika kot 

klorat, vendar razpade pri višji temperaturi. Poleg kalijevih se kot oksidante lahko uporabi tudi 

nekatere soli na osnovi natrija, amonijaka, stroncija, barija in svinca. Včasih zasledimo tudi 

razne kovinske okside. Izbira oksidanta je odvisna predvsem od namena uporabe oziroma 

željenega učinka. Nekateri izmed naštetih oksidantov se poleg zmesi, ki dajejo svetlobne učinke, 

uporabljajo tudi v drugih komponentah ognjemetnih izdelkov [4].  

Goriva so lahko elementarne kovine, ogljik, žveplo, organske in umetne smole, umetni polimeri 

ipd. Podobno kot pri oksidantih, je tudi izbira goriv močno odvisna od željenega učinka. V 

splošnem so zaželena goriva, ki ob reakciji ustvarjajo zelo visoke temperature [4]. 

V zmeseh so poleg goriv, oksidantov in barvil velikokrat tudi razni dodatki, predvsem veziva, 

zaviralci ali pospeševalniki reakcij in dodatni viri klora. Naloga veziv je, da celotno zmes držijo 

skupaj, v neki določeni obliki. Dodajajo se predvsem zvezdam. Veziva so lahko organske snovi, 

npr. razni voski, smole in škrob, ali pa umetni polimeri, kot je polivinil klorid ali PVC [4]. 

Nekatere izmed naštetih smo srečali že prej. Od tod je jasno, da lahko te snovi zapolnijo več 

vlog.  

Pripravljanje ognjemetnih zmesi torej ni preprosto. Potrebno je določiti želene učinke, nato pa 

izbrati prave reaktante in dodatke. Tukaj je možnih veliko kombinacij, zato je na trgu moč najti 

izdelke z najrazličnejšimi učinki. Nekatere prikazuje slika 3.6. Vsak proizvajalec ima pri 

sestavljanju kompozicij ognjemetov lastne metode in recepte, za katere pa ni nujno, da natanko 

sledijo opisanim formatom. Pri tem gre hkrati za podrobno znanost in fino umetnost. Kljub temu 

seznam snovi, ki se uporabljajo v ognjemetnih izdelkih ni neskončen, torej si lahko ustvarimo 

neka pričakovanja glede sestav izgorevalnih produktov ognjemetnih izdelkov. 

 

4. Vpliv ognjemetov na delce v zraku 

4.1 Osnovne definicije 

V atmosferi Zemlje je prisotnih veliko finih trdnih delcev. Taki zmesi trdnih delcev in zraka 

pravimo tudi aerosol. Aerosol je suspenzija finih trdnih ali tekočih delcev v plinu. Je dvodelen 

sistem, sestavljen iz delcev in plina, v katerem ti lebdijo V našem primeru bo ta plin vselej zrak. 

Velikost teh delcev glede na njihov premer v grobem sega od 0,002 do 100 mikrometrov [9]. 

Aerosoli so lahko naravnega ali umetnega izvora. Naravni aerosoli, kot so meglice, oblaki, razni 

cvetni prahovi ipd., načeloma niso problematični. Številni umetni aerosoli, zlasti dim, prah in 

smog pa so pogosto opredeljeni kot škodljivi ali moteči. Večina umetnih aerosolov nastane z 
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mehanskimi ali termičnimi in kemijskimi postopki, npr. kurjenjem. Opišemo jih lahko s 

številnimi lastnostmi. Ena izmed najosnovnejših, a hkrati najbolj uporabnih, vsaj pri raziskavah 

vplivov ognjemetov na aerosole, je koncentracija delcev. Ta pove, kakšno število ali masa delcev 

je vsebovana v neki prostornini plina.  

Ker je velikostni razpon velik, se delce pogosto deli v posamezne velikostne skupine. 

Najpogostejši taki skupini sta PM10 in PM2,5. Kratica PM označuje drobne oziroma fine delce 

(ang. particulate matter), števila pa predstavljajo največji aerodinamični premer delcev v tej 

skupini. Aerodinamični premer se uporablja, saj so delci naključne oblike in jim je kot takim 

težko določiti velikost. Aerodinamični premer predstavlja premer okroglega delca, z gostoto 

1000 kg/m
3
, ki se poseda z enako hitrostjo kot delec z nepravilno obliko.  

 

4.2 Raziskave vplivov ognjemetov na aerosole 

V tretjem poglavju smo preučili teoretično zgradbo in sestavo ognjemetnih izdelkov. Poglavitno 

spoznanje je, da so sestave teh izdelki precej komplekse, kjer je mnogo spremenljivk in 

posledično mnogo različic izdelkov. Problematično je tudi dejstvo, da se pogosto ne ve, koliko 

ognjemetnih izdelkov oziroma pirotehničnih sredstev se ob ognjemetih porabi. Za ugotavljanje 

konkretnih dejstev je bilo na tem področju opravljenih več raziskav v številnih državah. Pregled 

nekaterih raziskav sledi v nadaljevanju. Za boljšo preglednost so te raziskave urejene glede na 

dogodke, na katerih temeljijo ali glede na države, kjer so bile opravljene.  

 

4.2.1 Mednarodno tekmovanje v ognjemetih v Montréalu 

Kanadski znanstveniki so izvedli raziskavo karakterizacije izpostavljenosti delcev med 

ognjemeti. Meritve so izvajali na mednarodnem tekmovanju v ognjemetih, ki je potekalo junija 

in julija v Montréalu, v Kanadi. Na tekmovanju se je odvilo devet ognjemetov. Vsak ognjemet je 

pričel ob 22:00 po lokalnem času, s trajanjem med 30 in 45 minut. Znanstveniki so meritve 

izvajali na dveh lokacijah. Del meritev so opravili s statične lokacije, ki je bila od kraja 

tekmovanja oddaljena 1100 metrov in dvignjena na 10 metrov od tal. Za drug del meritev so 

znanstveniki na podlagi vremenske napovedi in uporabe modeliranja disperzije delcev, za vsak 

ognjemet posebej izbrali ustrezno lokacijo s ciljem maksimalne izpostavljenosti izpuščenim 

snovem, ki ob ognjemetih pogosto tvorijo manjše toda goste oblake. Druga lokacija je bila torej 

dinamična. Oddaljenost od kraja tekmovanja se je tako gibala med 500 in 2000 metri, 

spreminjala pa se je tudi višina, na kateri so znanstveniki zajemali vzorce. Na številnih merilnih 

mestih so bili poleg znanstvenikov prisotni tudi opazovalci, ki so spremljali ognjemetne 

predstave [10]. 

Raziskavo so posvetili koncentracijam in sestavi finih delcev PM2,5. Za zajem so uporabili 

različno velike, komercialne vzorčevalne ciklone. Na dinamičnih lokacijah so uporabili manjši 
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ciklon, na statični lokaciji pa večjega. Vsak izmed ciklonov je s točno določenim pretokom črpal 

zrak prek ustreznih filtrov, na katere so se odlagali fini delci. Vzorčenje s cikloni je potekalo v 

časovnih intervalih dolžine 60 minut. Tako so pridobili 18 filitov. Poleg ciklonov so raziskovalci 

na dinamičnih lokacijah uporabljali tudi osebni merilnik aerosolov, ki deluje na osnovi laserske 

fotometrije, s katerim so med posameznimi ognjemeti neprekinjeno in neposredno merili 

koncentracijo finih delcev PM2,5. [10]. 

Po končanem merjenju so filtre iz ciklonov obdelali v laboratoriju tako, da so iz njih izluščili 

nabrane fine delce. Te so nato analizirali za sestavo in ugotavljali koncentracije različnih kovin. 

Za vzorce iz dinamičnih lokaciji so uporabili dve metodi analize, eno na osnovi rentgenske in 

drugo na osnovi plazemske spektrometrije, vzorcem iz statične lokacije pa so sestavo določili 

zgolj z uporabo analizne metode na osnovi plazemske spektrometrije. Pridobljene rezultate so 

nato obdelali še statistično. Elementom, katerih koncentracija ni dosegla minimalnega nivoja 

zaznave uporabljenih analiznih instrumentov, je bila pripisana koncentracija, enaka polovici 

omenjenega minimalnega nivoja. Če koncentracija elementa ni dosegala minimalnega nivoja 

zaznave v petih ali več vzorcih, je bil ta element opuščen in izključen iz rezultatov. Iz 

pridobljenih koncentracij elementov in mas filtrov so raziskovalci določili razmerja posameznih 

elementov na filtrih. S temi podatki so, s pomočjo namenske statistične analize, filtre razvrstili v 

dve skupini – izpostavljeni in neizpostavljeni. Pri tem je mišljena direktna izpostavljenost gostim 

oblakom dima, ki so se tvorili ob ognjemetih. Tako so odpravili morebitne dvome o direktni 

izpostavljenosti filtrov [10].   

Koncentracije delcev PM2,5, ki so jih znanstveniki določili z uporabo fotometra, so predstavljene 

v grafu 4.1. Opazimo, da koncentracije med nekaterimi ognjemeti dosežejo izredno visoke 

vrednosti, okoli 10.000 mikrogramov na kubični meter, kar je približno tisočkrat več od 

normalne oziroma povprečne koncentracije delcev v zraku. Te vrednosti na grafu 4.1 

predstavljajo polne črte. Pri tem velja poudariti, da te vrednosti izhajajo iz meritev, ki so bile 

opravljene neposredno v oblaku nastalih dimov. Koncentracije, pridobljene na robu oblakov ali 

izven njih, so prav tako povečane, vendar ne tako izrazito. Posameznih lokacij vzorčenj 

znanstveniki niso podrobneje definirali.  
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Graf 4.1: Časovni potek koncentraciji finih delcev PM2,5 v mikrogramih na kubični meter za 

devet različnih ognjemetov, določen z osebnim merilnikom aerosolov. Na grafu sta s polno črto 

predstavljeni meritvi, opravljeni direktno v oblaku nastalih dimov [10]. 

 

Dalje, iz grafa 4.1 razberemo, da so koncentracije finih delcev v večini primerov hipno narasle le 

nekaj minut po začetku ognjemetov, ob 22:00. Po zaključku ognjemetov, predvidoma ob 22:30, 

pa je sledil hiter upad. Znanstveniki so ugotovili, da so nekateri tekmovalci nekaj minut pred 

uradnim začetkom ognjemeta pogosto izvedli kratke teste pirotehnične opreme in izstrelili nekaj 

testnih strelov. To razloži nekatere ostre skoke koncentracij finih delcev pred začetkom glavnih 

ognjemetov. V splošnem so koncentracije finih delcev na dinamičnih lokacijah, pridobljene s 

fotometrom, segale od 8 do 1450 mikrogramov na kubični meter [10]. 

Masne koncentracije finih delcev na dinamičnih lokacijah so znanstveniki določili še z analizo 

filtrov iz ciklonskega vzorčevalnika. Ugotovili so, da so koncentracije finih delcev segale od 15 

do 1510 mikrogramov na kubični meter. Ti rezultati so skladni s tistimi, ki so jih pridobili z 

uporabo fotometra.  
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Statistična analiza podatkov, pridobljenih iz analiz kemijske sestave snovi na filtrih, je izmed 18 

filtrov 8 opredelila kot izpostavljene, ostale pa kot neizpostavljene. Kemijska sestava finih 

delcev iz izpostavljenih in neizpostavljenih filtrov je predstavljena na grafu 4.2. 

 

 

Graf 4.2: Razpon vrednosti elementarne sestave zajetih finih delcev. Črni stolpci predstavljajo 

sestavo finih delcev na izpostavljenih filtrih, sivi stolpci pa sestavo finih delcev na 

neizpostavljenih  filtrih. Ravni elementov, označenih z zvezdico, so bile izmerjene z metodo na 

osnovi plazemske spektrometrije na filtrih tako iz statične, kot tudi iz dinamičnih mest merjenja. 

Ostali elementi so bili izmerjeni z metodo na osnovi rentgenske spektrometrije na filtrih iz 

dinamičnih lokacij [10].  

 

Graf 4.2 potrjuje že prej postavljeno teorijo. Fini delci, ki nastajajo ob izgorevanju ognjemetnih 

izdelkov vsebujejo elemente raznih kovin. Izrazite so predvsem koncentracije kalija, železa, 

aluminija, klora, barija, magnezija, aluminija, stroncija, svinca in bakra. Vse te elemente smo 

opisali kot ključne sestavine ognjemetnih izdelkov. Raziskava v Montréalu sicer ne prikaže 

morebitnih tujih izvorov aerosolov, vendar to nadomesti z zajemom finih delcev neposredno iz 

oblakov dima, ki se tvorijo pri izgorevanju snovi v ognjemetnih izdelkih. S primerjavo sestave 
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teh delcev in delcev, zajetih izven oblakov, predvsem na statični lokacij, se tvori zelo jasna slika 

(graf 4.2), ki kaže kateri onesnaževalci zraka izvirajo poglavitno iz ognjemetnih izdelkov.  

 

4.2.2 Finale svetovnega nogometnega prvenstva v Milanu 

Znanstveniki z Univerz v Milanu v Firencah ter z Nacionalnega instituta jedrske fizike v 

Firencah so v sklopu več tedenskega vzorčenja zraka opravili raziskavo vplivov ognjemetov na 

delce v zraku. Izhodišče za meritve je bil ognjemet, ki je sledil zmagi italijanske nogometne 

reprezentance na svetovnem nogometnem prvenstvu v Milanu, leta 2006. Poleg osrednjega, so 

raziskovalci pozornost namenili tudi številnim lokalnim ognjemetom, ki so prav tako bili 

posledica nogometnega dogodka. Ognjemeti so pričeli približno ob 22:45 po lokalnem času, 

kmalu po zaključku finalne tekme, ki je potekala 9.7.2016. Glavno vzorčenje zraka so izvajali 

približno 3 kilometre izven mestnega jedra. Vzorčenje delcev PM10 so izvajali dva dneva, na 

vsake štiri ure, z vzporedno uporabo teflonskih filtrov in filtrov iz kvarčnih vlaken, preko katerih 

so s črpalko črpali zrak. Delce PM10 in PM2,5 so vzorčili tudi z uporabo vzorčevalnika, ki deluje 

na osnovi dvostopenjske ipmakcije. S to metodo so vzorce zbirali vsako uro. S pomočjo lokalne 

meteorološke postaje so beležili meteorološke razmere. Za ugotavljanje pogojev atmosferske 

disperzije so merili tudi koncentracije radona Rn–222. Iz lokalnih merilnih postaj so pridobili 

podatke o koncentracijah plinov dušikovega dioksida (NO2), dušikovega oksida (NO) in 

ogljikovega monoksida (CO). Z optičnim števcem delcev so določili število delcev v zraku in jih 

glede na velikost oziroma premer razvrstili v 31 razredov, segajoč od 0,25 do 32 mikrometrov. 

Beležena je bila tudi količina prometa v Milanu [11]. 

Pridobljene vzorce so analizirali na različne načine, pogosto z metodami, ki temeljijo na raznih 

vrstah spektrometrije. Snovem na teflonskih filtrih so sestavo določili s pomočjo rentgenske 

fluorescence. Na ta način so pridobili koncentracije najpogostejših elementov, vsebovanih v 

zajetih vzorcih. Polovico filtrov iz kvarčnih vlaken so testirali za koncentracije v vodi topnih 

snovi, predvsem sulfatnih (SO4
-2

), nitratnih (NO3
-
) in amonijevih (NH4

+
) ionov. Konkretne 

koncentracije teh ionov so določili z ionsko kromatografijo. Drugo polovico kvarčnih filtrov pa 

so uporabili za določevanje elementarnega in organskega ogljika. Substrate iz vzorčevalnika na 

osnovi dvostopenjske impakcije so analizirali z metodo PIXE. S to metodo, ki temelji na emisiji 

rentgenskih žarkov vzburjenih delcev, so prav tako določevali koncentracije več elementov, 

prisotnih v preiskovanih vzorcih oziroma v ognjemetnih izdelkih. Sledila je analiza in 

modeliranje pridobljenih rezultatov z uporabo naprednih statistično-matematičnih orodij in 

metod. Cilj te analize je bil razvrstiti delce v skupine glede na izvor in teoretično določiti deleže, 

ki jih posamezni izvori prispevajo k celokupni koncentraciji delcev v zraku. Med preiskovanimi 

izvori so bili seveda tudi ognjemeti. Za boljšo sledljivost snovi, ki izvirajo iz ognjemetov, so 

raziskovalci kot sledilec v modeliranju uporabili stroncij. Ugotovili so namreč, da se je ta pojavil 

le v vzorcih, zajetih med in neposredno po uporabi ognjemetnih izdelkov [11]. 
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Rezultati raziskave so v splošnem pokazali znatno povečanje finih delcev, predvsem PM10, 

kmalu po uporabi ognjemetnih izdelkov.  

 

Graf 4.3: Koncentracije delcev PM10 (leva os) v mikrogramih na kubični meter in koncentracije 

delcev izotopa radona Rn–222 (desna os) v Bekerelih na kubični meter [11].  

 

Iz grafa 4.3 je jasno razvidno, da je ognjemetom hitro sledilo povečanje koncentracij delcev v 

zraku. Tukaj moramo biti pozorni tudi na koncentracije radona oziroma njegovih potomcev. 

Radon naj ne bi izviral direktno iz ognjemetov, temveč je naravno prisoten v zraku. Znanstveniki 

so zabeležili, da je bila noč iz 9. na 10. julij iz meteorološkega vidika mirna, skoraj brez vetra. 

Posledično je bila atmosfera zelo stabilna [11]. To je zelo verjetno vplivalo na povečano 

koncentracijo delcev PM10 in radona, saj je maksimumu sledil hiter upad, nato pa so vrednosti 

ponovno pričele naraščati. Poleg tega je bilo v tem času zabeleženo povečanje prometa, ki je 

prav tako bogat vir finih delcev. Opaženo je bilo tudi povečanje koncentracij nekaterih plinov, 

predvsem ogljikovega monoksida in dušikovega dioksida [11]. Iz prejšnjega poglavja vemo, da 

lahko ti plini nastajajo pri uporabi pirotehničnih sredstev, vendar ta sredstva niso edini vir. 

Raziskovalci so odkrili, da so se koncentracije plinov, predvsem ogljikovega monoksida, močno 

spreminjale v odvisnosti od količine prometa in zaključili, da je promet največji razlog povečanja 

koncentracij merjenih plinov [11].  

Koncentracije specifičnih snovi, ki so bile vsebovane v zajetih vzorcih finih delcev so, kot smo 

omenili, znanstveniki določili laboratorijsko, z raznimi analiznimi metodami. Rezultati analiz za 

vzorčenje v štiriurnih časovnih intervalih so podane v tabli 4.1. Pri preučevanju številk v 

omenjeni tabeli se ponovi vzorec, ki smo ga srečali že prej – ognjemetom je nemudoma sledilo 
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znatno povečanje koncentracij številnim elementov, predvsem stroncija, barija, bakra, magnezija, 

kalija, železa in drugih.  

 

Tabela 4.1: Rezultati laboratorijskih raziskav koncentracij snovi (v nanogramih na kubični 

meter) v finih delcih. Legenda: OC – organski ogljik; EC – elementarni ogljik [11].  

 

Iz teoretičnih znanj o ognjemetnih izdelkih bi lahko sklepali, da vse oziroma velika večina teh 

snovi izhaja iz ognjemetnih sredstev. Konkretne prispevke ognjemetov h koncentracijam delcev, 

ki so jih znanstveniki določili s pomočjo prej omenjenih statističnih raziskav oziroma 

modeliranja so predstavljene v tabeli 4.2.  

Tabela 4.2 se torej direktno nanaša na tabelo 4.1 in pove, koliko oziroma kakšen delež snovi, 

navedenih v tabeli 4.1, naj bi izviral iz ognjemetov oziroma ognjemetnih sredstev. Oznaka 

<MDL pomeni, da je bil delež, oziroma doprinos snovi, ki naj bi izviral iz ognjemetov tako 

majhen, da ga z uporabljenimi instrumenti ne bi mogli določiti, saj je pod minimalno ravnjo za 

zaznavo. Snovi, npr. vanadija ali niklja, katerih doprinos je vselej bil prenizek za zaznavo, so 

izključene iz tabele 4.2. Pomnimo, da so raziskovalci vzorce zraka zajemali tudi mnogo pred in 

po ognjemetih, ki so potekali v noči iz 9. na 10. julij 2006. Podatki iz table 4.2 pa so bili 

pridobljeni z analizo vseh vzorcev zraka, ne le iz vzorcev, zajetih neposredno pred in po 

ognjemetih, ob upoštevanju realističnih ocen napak in raznih merilnih negotovosti [11]. 

Sklepamo lahko torej, da so ti rezultati relativno zanesljivi.  
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Tabela 4.2: Rezultati statistično-matematične ocene deležev (v odstotkih) in koncentracij (v 

nanogramih na kubični meter) snovi, ki naj bi izvirali iz ognjemetov oziroma ognjemetnih 

izdelkov. Legenda: EC – elementarni ogljik; OC – organski ogljik; MDL – minimalna raven za 

zaznavo [11] 

 

 

Velikost finih delcev, prisotnih po ognjemetih je bila različna. Število delcev vseh opazovanih 

velikosti se je pričelo povečevati kmalu po ognjemetih, najvišje vrednosti pa so znanstveniki 

zabeležili približno uro in pol po ognjemetih, kar je skladno z oddaljenostjo in meteorološkimi 

razmerami. Količinsko je prevladovala fina frakcija s premerov delcev med 0,5 in 1 
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mikrometrom. Sledila je frakcija s premerom med 2,5 in 10 mikrometrov, nato frakcija s 

premerom med 1 in 2,5 mikrometrov, zadnje pa frakcija s premerom manj od 0,5 mikrometrov. 

Znanstveniki so nato zabeležili upad števila vseh delcev, sledilo pa je ponovno povečanje, ki je, 

kot smo že omenili, po vsej verjetnosti izviralo iz povečanega prometa, ko so se ljudje 

odpravljali domov. Za tem so znanstveniki ponovno opazili stabilen upad števila delcev, ki je 

trajal do jutra, ko se je promet zopet povečal. Za določevanje velikosti delcev, nastalih izključno 

kot posledica ognjemetov, so raziskovalci zopet uporabili pridobljene koncentracije stroncija. 

Primerjali so spremembo koncentracije stroncijevih delcev s spremembami števil ostalih delcev 

različnih velikosti. Slednje so uvrstili v velikostne razrede na podlagi premera in sicer med 0,70 

in 0,80, 0,25 in 0,30 ter 8,50 in 10,00 mikrometri, kot prikazuje graf 3.2 [11].   

 

 

Graf 4.4: Spreminjanje koncentracije fine frakcije stroncija (desna os) v nanogramih na kubični 

meter in števila delcev različnih frakcij (leva os) v delcih na kubični meter v odvisnosti od časa 

[11].  

 

4.2.3 Tradicionalni festivali v Španiji 

 

V Španiji so pogosti tradicionalni festivali oziroma zabave, ob katerih so velikokrat prisotna tudi 

pirotehnična sredstva. Izmed najbolj znanih je tako imenovan Las Fallas, kjer gre za večdnevno 

praznovanje v več regijah na severozahodu Španije. V uradnem programu tega festivala so poleg 

kresov tudi dogodki, ki temeljijo na uporabi ognjemetnih oziroma pirotehničnih izdelkov. 
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Poglavitna dogodka sta La Mascletà, kjer pride do sprožitve velikega števila petard z namenom 

ustvarjanja ritmičnih zvokov in noč ognjev, zaključni dogodek festivala, kateremu sledi večji 

profesionalen ognjemet. Poleg uradnih je med festivalom seveda prisotnih tudi več lokalnih, 

neuradnih ognjemetov [12]. 

Raziskovalci iz raznih španskih inštitutov so opravili raziskavo, kjer so merili koncentracije in 

sestavo delcev v zraku, kot posledica festivala Las Fallas. Konkretne podatke o koncentracijah 

finih delcev so pridobili s pomočjo treh merilnih v Španiji, v mestih Valencia, Borriana in 

L'Alcora. Za primerjavo so dodali še podatke, pridobljene na podobnih festivalih v Barceloni in 

Londonu. Vseh pet merilnih postaj oziroma mest je bilo torej postavljenih v urbanem okolju. 

Merilni postaji v Barceloni in Londonu sta bili znatno oddaljeni od vseh uradih ognjemetov in 

kresov, tako da sta služili zgolj za kontrolo. Merilne postaje v preostalih mestih so bile 

postavljene relativno blizu ognjemetom, v Valencii na oddaljenosti približno 1 kilometra od 

glavnih ognjemetov. Omeniti velja še, da je približno 4 kilometre od mesta Borriana večji 

industrijski obrat, kjer med drugim izdelujejo keramične izdelke. Od tod lahko izvirajo tudi fini 

delci in motijo oziroma vplivajo na meritve. Na vseh postajah v Španiji so merili koncentracije 

finih delcev PM10, v Barceloni pa tudi koncentracijo finih delcev PM2,5. V Londonu so merili 

zgolj koncentracijo delcev PM2,5 [12]. 

Vzorci iz merilnih postaj so bili zbrani vsakih 24 ur. Raziskovalci so za vzorčenje uporabili 

vzorčevalnike z visoko prostornino. Vzorčevalnike so opremili z ustreznimi filtri, glede na 

velikost delcev. Dodaten samodejni vzorčevalnik je na podlagi meritev in primerjav 

absorpcijskih koeficientov beta žarkov v filtru iz steklenih vlaken, kamor so se odlagali delci, 

vsako uro določil količino oziroma koncentracijo vseh delcev v zraku. Koncentracije kovin v 

pridobljenih vzorcih finih delcev so določili z raznimi metodami na osnovi spektrometrije in 

spektroskopije. S pomočjo drugih metod so določili tudi pomembnejše katione, elemente v 

sledovih, vodotopne anione, celokupni ogljik in morske aerosole. Za določanje negotovosti 

analiznih metod oziroma instrumentov, so analizirali tudi čiste filtre [12]. Rezultati omenjenih 

analiz so predstavljeni v tabeli 4.3.  

Časovni potek spreminjanja koncentracij finih delcev (graf 4.5) in njihove sestave je skladen z 

urnikom dogodkov, katerih del so bili razni ognjemeti ali kresovi. Opazno povečanje 

koncentracij snovi so znanstveniki zabeležili ob že prej opisanem dogodku La Mascletà. Najbolj 

izrazito povečanje koncentracij snovi pa je sledilo zabavi ob ognjemetom zaključku festivala. 

Tedaj so se namreč odvili največji ognjemeti. Pred tem je koncentracijo povečal tudi dogodek La 

Cremà, kjer so s prižigom številnih kresov oznanili konec festivala. Pri tem gre dodati, da so 

raziskovalci spremljali tudi meteorološke razmere. Te so označili kot stabilne, brez padavin, z 

rahlim vetrom. Spremljali so tudi veter, ki je zaradi geografske lokacije festivala, predvsem v 

smislu bližine morja, zjutraj pihal s kopnega na morje, čez dan pa iz morja na kopno. Največja 

hitrost vetra ni presegla 15 kilometrov na uro. Raziskovalci so predvsem iz vetrovnih razmer 
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prišli do zaključka, da dosledno spreminjanje smeri vetra zavira razpršitev delcev v zraku, saj jih 

ujame v fiksni zračni masi [12].  

 

Tabela 4.3: Koncentracije izbranih elementov (v mikrogramih na kubični meter) in elementov v 

sledovih (v nanogramih na kubični meter) za vseh pet analiznih postaj. Vrednosti so bile 

določene z uporabo metod na osnovi spektrometrije in spektroskopije. Legenda: Cskupni – totalni 

ogljik; OM – organske snovi; EC – elementarni ogljik [12] 
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Graf 4.5: Celokupne koncentracije delcev v zraku v mikrogramih na kubični meter (leva os) v 

odvisnosti od časa. Puščice označujejo čase raznih dogodkov, ki so dodali h koncentracijam 

delcev v zraku. Krepka siva črta sledi postopnemu povišanju koncentracij delcev v zraku kot 

posledica ognjemetov [12]. 

 

Za sledljivost ognjemetov kot virov onesnaževanja so raziskovalci kot sledilce določili elemente 

kalija, bakra, stroncija in barija kot sledilce. Te so izbrali na podlagi teoretičnih povzetkov 

zgradb oziroma sestav ognjemetnih izdelkov. Podatki iz tabele 4.3 kažejo stalno naraščanje 

koncentracij teh elementov tekom festivala Las Fallas. Iz četrtka, 17.03.2005 na petek, 

18.03.2005 pa je razviden močan skok. Koncentracije kalija, bakra, in stroncija so se povečale 

približno za faktor 2, koncentracija barija pa se je potrojila (tabela 4.3). Koncentracije sledilnih 

elementov in še šestih drugih snovi so raziskovalci primerjali tudi s povprečnimi koncentracijami 

finih delcev PM10 v tipičnih urbanih okoljih. Slednje so raziskovalci povzeli po drugih 

raziskavah. Razlike med posameznimi koncentracijami prikazuje graf 4.6 [12]. 

Iz primerjav koncentracij posameznih snovi (tabela 4.3) glede na merilno mesto opazimo nekaj 

vzporednic in nekaj anomalij. Delci, zajeti v mestu L'Alcora, vsebujejo nenavadno visoke 

koncentracije kalija in cinka. Tudi sama koncentracija delcev PM10 je relativno visoka. 

Raziskovalci so te vrednosti pripisali večjemu kresu, ki je gorel v bližini merilnega mesta. V 

mestu Borriana so raziskovalci zaznali precej visoke vrednosti svinca, cinka, aluminija in arzena. 

Povedali smo, da mesto Borriana leži relativno blizu večjega industrijskega obrata. Sumimo 

torej, da je omenjeni obrat pripomogel k povečanju koncentracij izstopajočih elementov. Kljub 

anomalijam je v sestavi vzorcev, zajetih na vseh lokacijah, še vedno jasno vidna sprememba 

sledilnih elementov. Primerjava s povprečnimi koncentracijam iz urbanih okolij je predstavljena 

na grafu 4.7 [12]. 
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Graf 4.6: Koncentracije izbranih snovi v nanogramih na kubični meter med festivalom Las Fallas 

in v tipičnih urbanih okoljih (sivo obarvano območje) [12]. 

 

 

Graf 4.7: Primerjava med koncentracijami nekaterih snovi, pridobljenih na vseh petih merilnih 

mestih. Sivo obarvano področje predstavlja koncentracijo v tipičnih urbanih področjih. Legenda: 

Cskupni – totalni ogljik [12] 
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4.3 Primerjava zaključkov raziskav in diskusija 

Pregled raziskav je pokazal, da je študija vplivov ognjemetov na aerosole oziroma fine delce v 

zraku precej kompleksna. V osnovi so sicer vse predstavljene raziskave potekale na podoben 

princip, z vzorčenjem zraka ob nekem ognjemetnem dogodku, temu pa so sledile relativno 

podobne metode analize vzorcev. Rezultati raziskav kažejo nekaj podobnosti in nekaj razlik. 

Razlike oziroma odstopanja v meritvah lahko pripišemo več virom. Sem sodijo predvsem 

trajanje oziroma razsežnost ognjemetov, merilne metode in instrumenti, lokalne vremenske 

razmere, geografska lokacija, okolje merjenja, prisotnost drugih onesnaževal in drugi. Kot 

primer, koncentracije, izmerjene v raziskavi, opravljeni na mednarodnem tekmovanju iz 

ognjemetov v Kanadi, so bile neprimerno višje od vrednosti, navedenih v ostalih dveh 

raziskavah. Razlog je mesto merjenja. Kanadski raziskovalci so najvišje izmerjene koncentracije 

dobili pri meritvah neposredno oblaku dima, ki je nastal ob ognjemetih. Podobno so španski 

raziskovalci v nekateri vzorcih zasledili koncentracije arzena in selena, saj so meritve izvajali 

relativno blizu industrijskega obrata, ki je po vsej verjetnosti onesnažil vzorce. V Italiji je se je 

koncentracija finih delcev pričela padati kmalu po koncu ognjemetov, nato pa je nazaj narasla, 

verjetno zaradi povečanega prometa v mestu. Tukaj je bistveno, da, lahko vzroke za večino 

razlik relativno hitro opredelimo, čeprav nanje v večini primerov nimamo vpliva. 

Kljub razlikam pa so med rezultati raziskav jasne nekatere vzporednice. Vse tri raziskave so 

zabeležile znatno povečane finih delcev v relativno kratkem časovnem intervalu po ognjemetih. 

To je logično, če pomislimo, da se ob ognjemetih tvorijo vidni oblaki dima, dim pa je, kot smo 

že opredelili, umeten aerosol. Povečanju koncentracij finih delcev je tesno sledilo tudi povečanje 

koncentracij nekaterih elementov, predvsem stroncija, barija, in bakra. Naštetim smo v drugem 

poglavju pripisali ključne vloge v ustvarjanju ognjemetnih efektov. Po prenehanju ognjemetov je 

sledil hiter upad koncentracij teh snovi. Po drugi strani pa so koncentracije nekaterih kovin, npr. 

natrija, niso bistveno spreminjale, kar je v nasprotju s pričakovanji. Kljub temu so opažene 

podobnosti dovolj zanesljive, da jih lahko uporabimo kot sledilce za določanje ognjemetov kot 

izvorov.  

Določiti, kateri delci izvirajo iz ognjemetov torej ni prevelik izziv. Problemi nastanejo, če želimo 

določiti točne količine ali koncentracije delcev, ki izvirajo iz ognjemetov oziroma ognjemetnih 

izdelkov. Kot smo spoznali, vpliva natančnost rezultatov oziroma meritev veliko faktorjev, 

katerih sledljivost je različna glede na posamezen faktor. Tudi pri snoveh, kot je stroncij, ki so 

jasen sledilec ognjemetov, je torej nekaj negotovosti, zato ne moremo enostavno trditi, da ves 

stroncij izvira iz ognjemetov. V kolikor bi želeli splošen vpliv ognjemetov na aerosole natanko 

opredeliti, bi morali poznati količino in sestavo vseh ognjemetnih izdelkov, ki se pri raznih 

ognjemetih porabijo. To pa je praktično nemogoče. Kvečjemu bi lahko izboljšali sledljivost s 

praktičnimi testi, kjer bi manjše količine različnih ognjemetnih izdelkov z znano sestavo 

detonirali v nadzorovanem okolju, npr. v eksplozijski komori. Nastale aerosole bi nato analizirali 
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in tako bolj natančno določili koncentracije posameznih snovi, ki bi, v tem primeru, izvirale 

izključno iz ognjemetnih izdelkov.  
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5. Zaključek 

Študij vplivov ognjemetov na aerosole je sicer zahteven, a obenem tudi zelo zanimiv. Predstavlja 

mnogo izzivov, s katerimi se moramo soočiti, če želimo doseči zanesljive rezultate, na podlagi 

katerih lahko osnujemo zaključke in ukrepe. Prvi izmed izzivov je poznavanje samih 

ognjemetnih oziroma pirotehnični sredstev. Čeprav smo tem izdelkom priča že stoletja, tako da 

bi morali biti z njimi dodobra seznanjeni, so se z industrializacijo in našim razkošnim načinom 

življena razcveteli, morda celo do te mere, da so nam ušli izpod nadzora. Oceniti koliko 

pirotehničnih izdelkov porabimo vsako leto je zato zelo težko. Posledično je še težje ali celo 

nemogoče oceniti celokupno količino snovi, ki jih z ognjemetnimi sredstvi spustimo v ozračje, 

čeprav smo s teoretično sestavo in zgradbo teh sredstev dobro seznanjeni.  

Neposredno določiti vpliv ognjemetov na aerosole na podlagi števila ognjemetov in teoretičnih 

znanj o ognjemetnih izdelki je torej nepraktično oziroma celo neizvedljivo. Preostane nam torej 

le izvedba raziskav ali testov na manjšem nivoju, ob raznih lokalnih ognjemetih različnih 

razsežnosti, ali študija že opravljenih raziskav. Tu naletimo na drug del problemov, saj nista niti 

dva ognjemeta enaka. Pozorni moramo biti na številne faktorje, kot so velikost ognjemeta, 

vreme, lokacija in lokalne razmere in druge. Ti namreč ustvarjajo edinstvene pogoje za vsak 

ognjemet. Ti faktorji se pričakovano odražajo tudi v rezultatih raziskav, kjer naletimo na mnoge 

anomalije in odstopanja. Na našo srečo so, kljub razlikam, jasno vidne tudi podobnosti. Te so 

dovolj zanesljive, da lahko prepoznamo tiste snovi, ki izvirajo iz ognjemetov oziroma 

ognjemetnih izdelkov. Količinska opredelitev teh snovi je prav tako mogoča, čeprav je, zaradi 

prej opisanih faktorjev, nekoliko manj zanesljiva. 

V splošnem je slika torej precej jasna. Ognjemeti imajo nedvomen vpliv na aerosole. Odgovorni 

so za splošno povečanje koncentracij delcev v zraku in za povečanje koncentracij nekaterih 

specifičnih snovi. Če želimo torej izboljšati kakovost našega okolja in s tem našega življenja, bi 

morali premisliti tudi, ali so ognjemeti zares potrebni. 
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