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SEŽIG IN SOSEŽIG ODPADKOV: OSNOVNE ZNAČILNOSTI
ENERGIJSKE IZRABE ODPADKOV
Andrej Senegačnik
Izvleček
Prispevek navaja nekatere osnovne značilnosti delovanja sežigalnic odpadkov.
Osnovni namen upepeljevanja (incineracije) ali sežiga/sosežiga odpadkov je, da se s
tem postopkom zmanjša njihova prostornina in vsakovrstna tveganja onesnaževanja z
njimi. Pri sežigu odpadkov se potencialno nevarne snovi, ki pri tem nastajajo, zajemajo in
nevtralizirajo v čim večji meri. Energijska izraba komunalnih odpadkov postaja vedno bolj
pomembna strategija ravnanja z odpadki. V uvodnem delu je kratek pregled zmogljivosti
sežigalnic v EU in navedba osnovne pregledne literature. V nadaljevanju so razloženi
osnovni pojmi zgorevanja in pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za čim popolnejše
zgorevanje. Shematsko je prikazana zgradba navadne sežigalnice. Razložen je osnovni
princip kurišča in zgorevanja odpadkov v plasti in zgorevanja v lebdeči plasti. V
nadaljevanju je obravnavano čiščenje dimnih plinov, kjer so na kratko razloženi klasični
postopki čiščenja dimnih plinov iz velikih kurilnih naprav, kot so zmanjševanje emisij NOx,
kislih plinov, kot so SOx in HCl, in razpraševanje. Posebej so navedeni tudi nekateri
posebni postopki čiščenja dimnih plinov, ki so značilni za sežigalnice smeti. V zadnjem
delu so obravnavani dimni plini iz sežigalnic s poudarkom na slednih elementih in živem
srebru. Prispevek se zaključi s sosežigom odpadkov v velikih industrijskih kuriščih.
Uvod
Velik okoljski problem današnjega časa predstavlja eksponentno naraščanje porabe
energije in surovin. Vedno več je industrijskih izdelkov široke potrošnje s kratko
življenjsko dobo, v kateri je predvidena samo enkratna uporaba. Tak izdelek se takoj po
uporabi spremeni v odpadek (embalaža). Tu se takoj pojavi smiselnost tovrstnega
početja in vpetosti tržne ekonomije. Ker pa velika večina odpadkov vsebuje organske
snovi in ker je bilo v fazi njihovega pridobivanja potrebno vanje vložiti energijo, je tudi
smiselno, da se jih po uporabi reciklira ali pa vsaj del vložene energije vrne z njihovo
energijsko izrabo. V tem prispevku so prikazani zgolj osnovni postopki sežiganja
odpadkov in osnovni principi čiščenja nastalih dimnih plinov.
Sežigalnice odpadkov v EU
Strategij ravnanja z odpadki je več, najbolj smiselno (učinkovito) je preprečevanje
njihovega nastajanja, nekje v vmesnem področju sta recikliranje in energijska izraba,
najmanj zaželeno pa je trajno odlaganje odpadkov na deponije. V Sloveniji uporabljamo
predvsem deponiranje in recikliranje, energijski izrabi odpadkov pa družbeno (zaradi
nekaterih negativnih praks v preteklosti) nismo naklonjeni in zato vse nevarne odpadke
izvažamo v sosednje države na uničenje, t. j. čim bolj popoln sežig v raznih
sežigalnicah/incineratorjih. V Sloveniji obstaja ena sama sežigalnica, Toplarna Celje, ki
letno sežge okoli 30000 ton odpadkov (~80 t/dan).
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Slika 1. Zmogljivost sežigalnic na prebivalca v EU (1)
Obsežen dokument, ki kar na 747 straneh celostno zaobjame trenutno EU politiko do
sežiganja odpadkov, je dokument EU – BREF (1). Dokument obravnava trenutno
najboljše ekonomske-okoljske strategije sežiga odpadkov in primerjalno prikaže emisije
iz velikega števila obratujočih sežigalnic v Evropi.
Zgorevanje – sežiganje, upepeljevanje
Fizikalno gledano med zgorevanjem in sežiganjem ni razlik. V obeh primerih gre za
hitre eksotermne reakcije oksidacije, pri katerih se sprošča toplota v takšni meri, da jo
lahko koristno izrabimo. Pojem inceneracija / upepeljevanje ali sežiganje se največkrat
navezuje na to, da snov, ki jo upepeljujemo, ni sposobna sama zvezno vzdrževati
procesa zgorevanja. Zato je za sežig potreben zunanji vir energije. Glavni namen sežiga
pa niti ni pridobivanje toplote, ampak kakšen namen, ki je lahko npr. zmanjšanje
prostornine, sanitarno razkuževanje in uničevanje nevarnih klic, razgradnja nevarnih oz.
aktivnih organskih spojin, kot so zdravila, škropiva, topila ..., ki lahko zaidejo v okolje. V
primerih ko je na voljo dovolj velik in časovno stalen tok odpadne toplote, je smiselna tudi
energijska izraba te toplote za ogrevanje ali proizvodnjo električne energije, kar je
običajna praksa sežigalnic.
Zgorevanje – osnovni pojmi
Da zgorevanje poteka, morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji, ki jih lahko strnemo v
naslednjih alinejah:

zgorevalne reakcije potekajo vedno v fazi plin-plin, samo pri zgorevanju trdnega
ogljika gre za spremembo trdno-plin,
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gorivo se mora pred zgorevanjem najprej upliniti (trdno ali tekoče gorivo) - pri
dovolj visoki temperaturi se prične termični razpad goriva in iz njega se pričnejo
izločati lahkohlapni ogljikovodiki (volatili), pred tem pa se mora seveda gorivo še
osušiti vode, sušenje, segrevanje in termični razpad pa potrebujejo energijo, ki
se navadno dovaja iz zgorevanja okoliške snovi,
da zgorevanje poteka, je potrebna določena minimalna temperatura in ustrezna
količina kisika (ustrezen razmernik zraka), ki ga navadno jemljemo iz zraka,
če so pogoji optimalni, zgorevanje poteče do konca, pri čemer nastanejo plinasti
produkti popolnega zgorevanja CO2 in H2O in nezgoreli minerali v obliki
žlindre/pepela,
če pogoji zgorevanja niso optimalni, iz organskih snovi nastajajo mnogotere
škodljive snovi (polutanti), ki so produkti nepopolne oksidacije nastalih volatilov
iz termičnega razpada goriva, lahko pa nastajajo tudi povsem nove in strupene
snovi, ki jih v osnovnem gorivu ni, merkaptani, PAH (policiklični aromatski
ogljikovodiki, benzo[a]piren – prva odkrita kancerogena snov v zraku),
dioksini/furani,…
v primerih ko goriva vsebujejo še žveplo, vezan dušik, minerale v obliki
karbonatov, kovinskih oksidov …, pri zgorevanju nastajajo "klasični" polutanti,
kot so SO2, NOx, trdni delci itd.
v primerih ko goriva vsebujejo še druge "lahkohlapne" kovine, alkalije, halogene
…, se te snovi pri procesu zgorevanja lahko vežejo v nove spojine (tudi
dioksine/furane), ki se nato lahko vežejo na trdne delce PM10, PM2,5, nanodelce
… Ravno te po sestavi in koncentraciji nedoločene in neznane sestavine v
odpadkih povzročajo največji problem sežigalnic in čiščenja dimnih plinov ter
skrb ljudi v okolici sežigalnic.

Osnovni principi delovanja sežigalnic
Glavni sestavni elementi sežigalnice so: zalogovnik odpadkov, transportni sistem
odpadkov do kurišča, kurišče, naprave za hlajenje dimnih plinov, naprave za osnovno
razpraševanje dimnih plinov, razdušičenje, razžveplanje, po potrebi uporaba dodatnih
ukrepov in naprav za čiščenje dimnih plinov, kot so uporaba aktivnega oglja, oljni
pralniki. Dimovodne naprave za odvod očiščenih plinov v okolico in zajem žlindre
(izgorkov) izpod kurišča in finega (elektrofiltrskega) pepela iz razpraševalnih naprav.
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Slika 2. Sežigalnica v Zorbau-u, Nemčija (termična moč 106 MW, električna moč 29
MW) (2)
Kurišče
Kurišče je osrednji del vsake sežigalnice. Tip kurišča in vodenje procesa zgorevanja
morata biti vsekakor prilagojena tipu odpadkov in namenu sežiga. Uporaba neustreznih
kurišč, neustrezne priprave odpadkov pred sežigom (sušenje, sortiranje, mletje …) in
neustreznega vodenja zgorevanja odpadkov lahko povzroča dodatna nepotrebna
onesnaževanja.
Osnovni principi vodenja sežiga odpadkov so:

vse hlapne snovi, ki se izločajo iz odpadkov v procesu segrevanja, sušenja in
termičnega razpadanja pred zgorevanjem in med zgorevanjem, se morajo voditi
skozi cone visokih temperatur, pri čemer se morajo segreti nad določeno
minimalno temperaturo, vsaj 800 °C, da organske snovi popolnoma razpadejo,

istočasno moramo v coni visokih temperatur zagotoviti dovolj oksidanta (kisika),
da reakcije zgorevanja potečejo čim bolj popolno,

zadrževalni časi udeleženih plinastih snovi v coni visokih temperatur in prašnih
trdnih delcev, ki nastajajo zaradi razpadanja goriva, morajo biti dovolj dolgi, da
se zagotovi čim bolj popolno zgoretje plinaste faze in tudi trdnih delcev,

z obliko kurišča, razporeditvijo rešetk, načinom dovajanja primarnega in
sekundarnega zgorevalnega zraka, podporno (sekundarno) kurjavo skušamo to
zagotavljati v čim večji meri.
Te tehnološke pogoje skušamo zagotavljati z raznimi oblikami in principi dovajanja
goriva v cono zgorevanja. Za sežig odpadkov sta v uporabi predvsem dva osnovna
principa – to je zgorevanje v plasti na premični rešetki in zgorevanje v lebdečem sloju.
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Slika 3. Kurišče z rešetko iz rotirajočih valjev. V zgornjem delu rešetke se gorivo suši,
v srednjem zgoreva, v spodnjem dogoreva. Zrak se v valje rešetke dovaja glede na
potrebe. Po najožjem prehodu dimnih plinov sledi dovod sekundarnega dogorevalnega
zraka, potencialno dodatni podporno-zagonski gorilnik, še višje v kurišču se lahko
vbrizgavajo sečnina ali amonijačna voda, kalcit in drugi aditivi za suho čiščenje dimnih
plinov (1).
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Slika 4. Zgorevanje v lebdeči plasti. 1- dovod odpadkov, 2 – podporno gorivo in aditivi
(sorbenti) za čiščenje, 3 – zrak, 4 – dimni plini, 5 – lebdeča plast v kateri zgorevajo
odpadki, 6 – vroča zadrževalna cona, 7 – mešalno razdelilna komora, 8 – nadzorna
odprtina, 9 – prenosnik toplote.
Čiščenje dimnih plinov
Med "klasične" postopke čiščenja dimnih plinov, ki jih imajo vse velike energetske
naprave (in so tudi zakonsko obvezne), sodijo:

tehnologije za zmanjšanje izpustov dušikovih oksidov, NOx,

tehnologije za zmanjšanje izpustov kislih spojin, kot so SO 2, SO3, HCl …,

tehnologije za zmanjšanje emisij prašnih delcev.
Pri sežigalnicah odpadkov pa se v dimnih plinih pojavljajo še druge strupene snovi,
kot so težke kovine, spojine z živim srebrom, organske spojine v obliki PAH,
dioksinov/furanov …, za katere so razvili dodatne postopke čiščenja, ki temeljijo na
naslednjih principih:

vbrizgavanje sorbentov neposredno v kurišče,

vbrizgavanje ogljikovega sorbenta (npr. aktivno oglje ali halogenirano aktivno
oglje) v dimne pline,

pranje dimnih plinov z nenasičenimi olji (izločevanje PAH in dioksinov),
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Kot stranski produkt mokrih postopkov pranja dimnih plinov se iz dimnih plinov
izločene snovi kopičijo v procesni vodi, ki jo je tudi potrebno čistiti.
Nižanje dušikovih oksidov
Uporablja se več postopkov, ki jih delimo na preventivne (stopenjsko zgorevanje,
izbira goriva, sodobni gorilniki) in kurativne t. j., selektivno katalitično redukcijo – SCR (pri
nižjih temperaturah v katalizatorju) in neselektivno redukcijo – NSCR, ki se izvaja v
temperaturnem oknu 900-1200 °C neposredno v kurišču brez katalizatorja. Kot reagent
se uporablja vodno raztopino sečnine ali amonijačne vode. Dušikovi oksidi razpadejo na
molekularni dušik in vodno paro.
Izločanje kislih plinov
Postopki temeljijo na nevtralizaciji kislih komponent z alkalnimi spojinami, kot so
apnenec, živo apno, navadna soda, soda bikarbona. V uporabi so suhi, delno mokri in
mokri postopki, kjer dimne pline tuširamo z drobno zmletimi sorbenti. Npr. iz SO2
nastane sadra (mavec).
Izločanje prašnih delcev
Za izločanje prašnih delcev iz dimnih plinov sta se uveljavili predvsem dve metodi:
elektrofilter in mehanski vrečasti filter.

Slika 5. Velikosti prašnih delcev in metode čiščenja (3)
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Elektrofilter deluje kot veliki kondenzator enosmerne napetosti 30-80 kV s 3-5
komorami in stopnjo izločanja delcev preko 99,5 %. Delci (počasi) letijo skozi močno
elektrostatično polje, se pri tem naelektrijo in nato izločijo na pozitivni elektrodi. Stopnja
izločanja prašnih delcev je odvisna od prevodnosti delcev – če je prevodnost prevelika,
elektrofilter ni najprimernejši (prašni delci lesne kurjave …).

Slika 6. Princip delovanja elektrofiltra (3)
Namesto elektrofiltra se največkrat uporabi mehanski (vrečasti) filter. Dobra lastnost
tega postopka je, da se na filtru nabere plast prahu in tudi sorbentov, ki jih vpihavamo v
dimne pline in kjer kemijske reakcije čiščenja potekajo naprej. To so predvsem primeri
raznih suhih in polsuhih postopkov in uporabe apna, kalcita, bikarbone kot sorbenta.
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Slika 7. Vrečasti filter [3]

Slika 8. Čistilna vreča med fazo filtriranja dimnih plinov in izpihovanja (3)
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Dimni plini iz sežigalnic in sledni elementi
Obnašanje glavnih in slednih elementov med zgorevanjem je odvisno od njihove
naravne hlapljivosti, njihove vsebnosti in pojavne oblike v gorivu ter od kemijskih reakcij,
ki potečejo z žveplom ali drugimi hlapljivimi komponentami. Po zgorevanju se večina
mineralnih elementov pojavlja v trdni obliki v pepelu. Vendar pa se določene sledne
prvine pri zgorevanju pojavijo tudi v dimnih plinih. Prisotne so lahko tako v trdni obliki kot
aerosolih kot tudi v plinasti fazi in se nato odvedejo v okolje z dimnimi plini. Večina kovin
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, V) je sproščenih iz sistema kot spojine, ki se vežejo
na trdne delce (žlindre/pepela). Samo živo srebro in selen sta vsaj delno prisotna v
hlapni fazi. Sproščanje elementov je odvisno od narave in velikosti delcev spojine. Med
zgorevanjem so mineralni delci podvrženi kompleksnim spremembam, ki vodijo do
izhlapevanja hlapljivih elementov.

Slika 9. Primer sestave nastalih dimnih plinov pri sežigu raznih odpadkov (sestava
plinov pred kakršnimkoli čiščenjem) (1)
Hlapljivost posameznih elementov je odvisna od sestave in temperature, pri kateri se
nahaja delec in od značilnosti uporabljene tehnologije (oksidacijska/redukcijska
atmosfera). Bistveno pa na ta proces vplivata temperatura in zadrževalni čas. Sledne
prvine lahko razdelimo v tri skupine (slika 10), in sicer glede na njihovo hlapljivost (4):

Elementi, ki so koncentrirani v grobem ostanku (izgorki in žlindra) ali pa so
enakomerno porazdeljeni med grobim ostankom in finimi delci, ki se ujamejo v
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razpraševalnem sistemu. To so slabo hlapni elementi, kot so Ba, Ce, Cs, Eu,
Hf, La, Mn, Rb, Sc, Sm, Th in Zr.
Elementi, ki so bolj koncentrirani v finih trdnih delcih in elektrofiltrskem pepelu
kot pa v izgorkih in zato lahko pobegnejo skozi razpraševalni sistem. To so
predvsem halkofilni elementi, kot so As, Cd, Cu, Ga, Ge, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl
in Zn.
Lahko hlapni elementi, ki so koncentrirani v plinasti fazi in osiromašeni v vseh
trdnih fazah. Ti elementi so Br, Cl, F, Hg, I, Rn in Ti. V obliki finih delcev lahko z
dimnimi plini preidejo v okolje ali pa se vežejo (kondenzirajo) na njihovo
površino delcev in se z njimi tudi izločijo v razpraševalnih napravah.

Slika 10. Klasifikacija slednih prvin glede na njihovo obnašanje med zgorevanjem
in uplinjanjem (4)
Živo srebro v odpadkih, pomen za okolje in njegovo odstranjevanje
Kovine najdemo v različnih deležih v elektrofiltrskem pepelu, izgorkih (žlindri) in v
dimnih plinih. Npr. mangan in železo sta enakomerno porazdeljena med elektrofiltrski
pepel in izgorke, njuna vsebnost v emisijah trdnih delcev pa je majhna. V nasprotju se
nahaja do 80 % Cd, Sn, Zn, Pb, Sb in Cu v elektrofiltrskem pepelu in le 5-10 % v
izgorkih. Enako visok delež živega srebra je prav tako sproščenega v atmosfero. 85 %
živega srebra se namreč odvede v atmosfero z dimnimi plini, ostalo pa se veže na trdne
delce v elektrofiltrskem pepelu. Delež živega srebra v izgorkih je zanemarljivo majhen.
Med zgorevanjem se živo srebro lahko sprosti v treh oblikah – v oksidirani obliki
(Hg2+), v elementarni obliki (Hg0) in v obliki, ki se veže na trdne delce. Med homogeno
(plin-plin) ali heterogeno (plin-trdna faza) reakcijo lahko nastopi njegova oksidacija. Živo
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srebro lahko oksidira s halogeni (Cl, Br), ki so prisotni v gorivu ali pa v dimnih plinih.
Takšno živo srebro, ki se veže na delce, in pa oksidirano živo srebro, je preprosto ujeti z
že z obstoječimi čistilnimi sistemi. Veliko težje pa je z obstoječimi sistemi ujeti
elementarno živo srebro, ki je prisotno v večjih koncentracijah v dimnih plinih.
Življenjska doba elementarnega živega srebra v atmosferi je do približno enega leta,
medtem ko je življenjska doba oksidirane oblike nekaj dni ali manj, odvisno od njegove
visoke topnosti v vodi, ki se nahaja v atmosferi. Elementarno živo srebro se zato lahko
transportira na velike razdalje, medtem ko se oksidirano živo srebro in živo srebro,
vezano na trdne delce, v glavnem odloži v neposredni bližini izvora emisije.
Termoelektrarne tako predstavljajo največjega onesnaževalca okolja z živim srebrom, saj
prispevajo kar 51 % vsega spuščenega živega srebra v okolje. TEŠ pri letni porabi 4
milijone ton lignita v zrak emitira 314 kg živega srebra, s pepeli pa ga odloži 42 kg.
V Evropi niso zahtevani posebni sistemi za odstranjevanje živega srebra, vendar pa
vrečasti filtri, elektrostatični odpraševalniki in mokri pralniki, ki so namenjeni
odstranjevanju kislih komponent, kot so SOx, HCl in HF, odstranijo tudi del emisij živega
srebra. Zmanjševanje emisij živega srebra z nespecifičnimi napravami za čiščenje
dimnih plinov temelji na lastnostih živega srebra. Živo srebro se namreč razlikuje zaradi
številnih pojavnih oblik oziroma speciacije:

Plinasto elementarno živo srebro in plinasto oksidirano živo srebro sta pri
temperaturi čiščenja dimnih plinov v parni fazi. Hg 0 je slabo topen v vodi in se
zato ne more sprati v postopku pranja dimnih plinov. Načeloma v premogovih
dimnih plinih prevladujejo spojine z oksidiranim živim srebrom (Hg 2+), ki so
dobro topne v vodi in se zato lahko dobro izločajo v pralnikih dimnih plinov.

Živo srebro, ki se veže na trdne delce, se zlahka ujame v elektrostatičnih
odpraševalnikih ali vrečastih filtrih.
Ujetje živega srebra je odvisno od vsebnosti halogenov in od vsebnosti nezgorelega
ogljika v elektrofiltrskem pepelu. To dvoje pripomore k večji oksidaciji živega srebra in v
mineralno vezavo živega srebra, torej v obliki, ki se najlažje izločita z obstoječo
razpraševalno opremo.
Sosežig odpadkov v industrijskih kuriščih
Načeloma sosežig odpadkov v industrijskih kuriščih, kot so veliki parni kotli s
premogovo prašno kurjavo, rotacijske peči za žganje klinkerja (cementarne) in peči za
žganje apna, ni problematično, če imamo vstopni tok odpadkov pod nadzorom. Tu je
predvsem mišljena njihova sestava. To je lahko lahka frakcija embalaže, blato čistilnih
naprav …, to so tako imenovana RDF (angl. Refuse-derived fuel) in SRD (angl. Solid
recovered fuel) – sekundarna goriva pridobljena s prebiranjem in ločevanjem odpadkov.
V tujini je veliko tovrstne prakse sosežiga "definirane" lahke frakcije odpadkov.
Bistveni razlogi za neproblematičnost tovrstnega sosežiga so:

vse te velike naprave imajo že vso tehnološko opremo za točno vodenje
zgorevalnega procesa, za čiščenje dimnih plinov, in meritve emisij v dimnih
plinih,

20

Vpliv sežiganja odpadkov na okolje in zdravje



veliko namenskih sežigalnic tovrstnih "lahkih in definiranih" frakcij nima nobenih
dodatnih ukrepov čiščenja dimnih plinov, kot npr. termoelektrarne,

kurišča so velika z dolgimi zadrževalnimi časi, dovolj visokimi temperaturami in
veliko toplotno vztrajnostjo, zato ni potrebno dodatno podporno gorivo, ker
predstavlja energija odpadkov navadno manj kot 5-10 % toplotne moči
osnovnega goriva (glej podatke v tabeli 1 in 2),

v primerih peči za žganje mineralov, npr. apna, v peči sproti nastaja zelo aktiven
sorbent, npr. mehko žgano živo apno, CaO, ki ima aktivno površino do 80 m 2/g
in sproti absorbira nastale polutante, ki nastajajo pri zgorevanju odpadkov.
V primerih nedefinirane sestave mešanih odpadkov, z vsebnostjo baterij, halogenov,
težkih kovin, barv s kovinskimi pigmenti, kemikalij in ostalih nevarnih odpadkov …, pa
seveda tak sosežig ni mogoč. Če želimo imeti sosežig nenevarnih odpadkov, moramo
biti kot družba zreli, da ustrezno ločujemo in zbiramo odpadke in da pri tem ne goljufamo
sami sebe.
Izvedeni primeri sosežiga odpadkov v velikih kurilnih napravah
Primere dobrih praks sosežiga odpadkov v velikih kurilnih napravah, kot so
termoelektrarne (tudi na lignit), toplarne in druga industrijska kurišča, najdemo navedene
v BREF dokumentu za velike kurilne naprave [5], kjer je v 9. poglavju (strani 683-727)
obravnavan sosežig odpadkov v 31 napravah, ki so locirane v EU. Pregledno so
prikazane osnovne značilnosti kurilnih naprav in izveden je tudi zbirni pregled emisij po
posameznih polutantih; HCl, HF, NOx, prah, živo srebro, emisije vezane na trdne delce,
težke kovine, dioksini/furani, hlapne organske spojine ... ter ukrepi za njihovo
zmanjševanje. Tabeli 1 in 2 in diagram emisij na sliki 11 so povzeti iz (5).
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Tabela 1. Sosežig odpadkov v velikih kurilnih napravah, I. del (povzeto iz (5), stran
696)

Tabela 2. Sosežig odpadkov v velikih kurilnih napravah, II. del (povzeto iz (5), stran
697)
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Slika 11. Emisije TVOC – hlapnih organskih spojin iz obravnavanih naprav (povzeto
iz (5), stran 720)
Nekultura sežiganja na prostem in v hišnih ogrevalnih napravah
Ko opazujemo kulturo kurjenja ostankov poljščin na prostem, kurjenja lesa v hišnih
ogrevalnih napravah, lahko ugotovimo, da bo še dolga pot do ustreznega okoljskega
osveščanja prebivalstva in najbrž tudi kulture zbiranja in ločevanja odpadkov. Glavnina
trdnih delcev v zraku, ki ga dihamo, izhaja iz prometa in individualnega
kurjenja/sežiganja.

Slika 12. Izjemen vir hlapnih organskih spojin, PAH …, sežig poljedelskih ostankov
na prostem (Horjul 2019) (6)
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Slika 13. Bliža se čas "prekajevanja" dolin in vasi (ob SLO-HR meji, sep. 2019) (6)
Zaključek
Odpadki, glede na njihovo količino, lahko predstavljajo tudi vir termične energije in
surovin. V strategiji ravnanja z odpadki energijska izraba zaseda drugo mesto, za
recikliranjem.
Pri energijski izrabi odpadkov je potrebno veliko skrb posvetiti kvaliteti oz. sestavi
vstopnega toka odpadkov v proces incineracije in temu ustrezno tudi prilagoditi čiščenje
dimnih plinov, procesnih vod in deponiranje trdnih ostankov. Tudi sosežig sekundarnih
goriv, proizvedenih iz odpadkov, blata čistilnih naprav itd. (kontrolirane in znane
sestave), je smiseln, če se izvaja v velikih industrijskih kurilnih napravah z ustrezno
tehnološko opremo za nadzor in čiščenje dimnih plinov. V EU BREF dokumentih so
predstavljeni delujoči in izvedeni primeri sosežiga. Transparentno so navedene lastnosti
naprav, sistemi čiščenja dimnih plinov in emisije, ki jih povzročajo pri sosežiganju.
V Sloveniji se čuti odpor do sosežiga odpadkov, kar je najbrž posledica preteklih in
še vedno trajajočih slabih praks. Škandalozno je namreč dejstvo, da če imate soseda, ki
vam neprestano zastruplja zrak z neustreznim kurjenjem, mu tega praktično ne morete
preprečiti na legalen način (inšpektor, dimnikarstvo, meritve emisij, odločba …). Podobno
je najbrž tudi neustrezno zavedanje o potrebnosti in smiselnosti ustreznega ločevanja
odpadkov. Očitno se vsakdo od nas zaveda, da sistem trenutno še nima "palice", s
katero bi nas prisilil v odgovorno ravnanje z odpadki, kurjenjem (sežiganjem)
odpadkov/goriv in čuvanju kvalitete zraka in celotnega okolja v dobro nas vseh.
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ZAHTEVE PREDPISOV S PODROČJA VARSTVA OKOLJA GLEDE
EMISIJ V ZRAK IZ SEŽIGALNIC IN NAPRAV ZA SOSEŽIG
ODPADKOV
Jurij Fašing
Izvleček
Sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov imajo lahko pomemben vpliv
na okolje, tako na kakovost zraka kot tudi na kakovost voda in podtalnice ter na
onesnaženost zemljine. Ob upoštevanju v predpisih s področja varstva okolja navedenih
ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, tehničnih ukrepov za varno
obratovanje sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov ter ob ustreznem
trajnem nadzorovanju emisije ključnih parametrov za spremljanje procesa sežiga ali
sosežiga odpadkov mora biti zagotovljeno, da je vpliv sežigalnice odpadkov ali naprave
za sosežig odpadkov na okolje sprejemljiv. Na podlagi predpisov s področja varstva
okolja je izdano okoljevarstveno dovoljenje, v katerem so za vsako sežigalnico odpadkov
ali napravo za sosežig odpadkov v določene mejne vrednosti in ukrepi za preprečevanje
in zmanjševanje emisije. Da obratovanje sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig
odpadkov nima pomembnih vplivov na okolje, je izredno pomembno dosledno izvajanje
zahtev, ki so navedene v okoljevarstvenem dovoljenju, in dosleden inšpekcijski nadzor
naprave.
Uvod
Ena najstarejših človekovih iznajdb je uporaba ognja. Z uporabo ognja si je človeštvo
v pradavnini precej izboljšalo možnosti za obstanek. Že od prvih začetkov uporabe ognja
dalje potekajo prizadevanja za varno uporabo ognja. Ob nastankih prvih mest je bila v
mestih velika nevarnost požarov, ki so v časih, ko je bil les glavni gradbeni material,
lahko uničili celotna mesta.
Z industrijsko revolucijo pa se je zaradi masovne uporabe premoga v individualnih
kuriščih, industriji in energetiki pojavil problem zaradi onesnaženosti ozračja z dimnimi
plini. Takratne industrijske aktivnosti povezane z uporabo ognja, kot na primer praženje
rud in ostala metalurgija ali pridobivanje stekla, so vidno degradirale okolje. Posledice
emisije odpadnih plinov so bila velikokrat popolnoma neporasla pobočja sosednjih hribov
takšnih objektov.
Tudi prvi začetki sežiganja odpadkov so bili do okolja zelo škodljivi. Sežig odpadkov v
sežigalnicah z takrat neustreznimi napravami za čiščenje odpadnih plinov je povzročil
velike emisije kislih plinov, dioksinov in drugih obstojnih organskih onesnaževal ter težkih
kovin. Posledice so bile degradirana okolja okoli takšnih sežigalnic odpadkov.
Danes so sodobne sežigalnice odpadkov tako zanesljive in varne, da so lahko
umeščene v velikih mestih (na primer Dunaj, Malmo …). Zakaj je danes za nekatere
odpadke sežig ali sosežig do okolja najustreznejši način ravnanja z odpadki? Kateri
ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije iz sežigalnic odpadkov in naprav za

26

Vpliv sežiganja odpadkov na okolje in zdravje

sosežig odpadkov zagotavljajo, da se danes lahko izvaja do okolja sprejemljiv način
sežiga in sosežiga odpadkov?
Predpisi s področja varstva okolja, ki urejajo področje sežiga in sosežiga
odpadkov
Krovni predpis, na področju varstva okolja je Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, v nadaljevanju:
ZVO-1).
S tem zakonom (ZVO-1) so v pravni red Republike Slovenije prenešene nekatere
direktive Evropskih skupnosti, med drugim tudi Direktiva 2010/75/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito
preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja (prenovitev) (UL L št. 334 z dne 17. 12.
2010, stran 17). ZVO-1 predstavlja pravno podlago za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj.
Zahteve glede izdaje okoljevarstvenih dovoljenj pa so podrobneje urejene z Uredbo o
vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
(Uradni list RS, št. 57/15).
Mejne vrednosti in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije iz sežigalnic
odpadkov in naprav za sosežig odpadkov predpisuje Uredba o sežigalnicah odpadkov in
napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16).
Zahteve glede emisije snovi v zrak, katere niso navedene v posebnem predpisu za
sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov - Uredbi o sežigalnicah odpadkov
in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16), ureja področni predpis s
področja emisije snovi v zrak, to je Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).
Zahteve glede obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, katere niso navedene
v posebnem predpisu za sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov - Uredbi
o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16),
ureja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št.
105/08).
Zahteve glede ravnanja z odpadki, katere niso navedene v posebnem predpisu za
sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov - Uredbi o sežigalnicah odpadkov
in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16), ureja področni predpis s
področja odpadkov - Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15).
Pri obratovanju sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov je potrebno
upoštevati tudi druge predpise s področja varstva okolja, ki urejajo posamezna področja
obratovanja sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov (na primer emisije v
zrak in vode, emisije hrupa …). Pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj za naprave, ki lahko
povzročajo onesnaževanje večjega obsega, pa je potrebno upoštevati tudi uporabo
najboljših razpoložljivih tehnik in zaključke o BAT.
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Zakaj je pri nekaterih odpadkih sežig ali sosežig do okolja najustreznejši način
ravnanja z odpadki?
Zagotovo sta preprečevanje, da do odpadka sploh pride, in ponovna uporaba,
najboljša tehnika za ravnanje. Kljub prizadevanjem za preprečevanje nastajanja
odpadkov si danes življenja v sodobni družbi na način, da ne bi prihajalo do nastajanja
odpadkov, še ne moremo zagotoviti. Z namenom čim večjega deleža recikliranih
materialov je danes v Evropi uveljavljen in predpisan način ločenega zbiranja odpadkov
iz gospodinjstev in obdelave odpadkov pred njihovim odlaganjem.
Način ločenega zbiranja odpadkov iz gospodinjstev vključuje ločeno zbiranje
odpadnega papirja, steklenic, pločevink in ostale embalaže ter ločeno zbiranje biološko
razgradljivih odpadkov. Odpaden papir, steklenice, pločevinke in ostalo embalažo lahko
recikliramo in pridobljeni materiali služijo za izdelavo novih izdelkov. Biološko razgradljive
odpadke obdelamo v napravah za biološko obdelavo odpadkov in iz njih pridobimo
kompost ali bioplin. V kolikor bi biološko razgradljive odpadke brez predhodne obdelave
odložili na odlagališče, bi ob anaerobnih pogojih, ki vladajo na odlagališču, prihajalo do
emisije metana, ki ima kar enaindvajsetkrat večji toplogredni potencial od ogljikovega
dioksida.
V gospodinjstvih nastajajo tudi kosovni odpadki, odpadna elektronska oprema in
nevarni odpadki, katere prav tako zbiramo ločeno in jih ne smemo odlagati med mešane
komunalne odpadke. Za navedene odpadke izvajalec javne službe poskrbi za ustrezno
predelavo ali odstranjevanje.
Ostale odpadke iz gospodinjstev zbiramo kot mešane komunalne odpadke, ki jih je
potrebno pred odlaganjem še obdelati. Iz mešanih komunalnih odpadkov je namreč
potrebno izločiti kovine, jih biološko stabilizirati in ločiti tako imenovano »lahko frakcijo«
odpadkov in »težko frakcijo« odpadkov. Biološko stabilizacijo odpadkov izvajamo z
namenom, da iz mešanih komunalnih odpadkov izločimo biološko razgradljive organske
snovi. Proces biološke stabilizacije poteka ob prisotnosti zraka, na ustrezni temperaturi in
v zaprtem prostoru, iz katerega se odpadni plini vodijo na biofilter. Biološko stabilizirano
»težko frakcijo« lahko odložimo na odlagališče, saj tako obdelani odpadki ne morejo več
povzročati emisij toplogrednega plina metana. Pridobljene »lahke frakcije«, katera je
sestavljena pretežno iz odpadkov iz plastike, tekstila in papirja, ni dovoljeno odložiti na
odlagališče. »Lahka frakcija« odpadkov je nenevaren odpadek, ki ima razmeroma visoko
kurilno vrednost, zato je za »lahko frakcijo« energetska izraba v sežigalnici odpadkov ali
pri sosežigu odpadkov najboljši način ravnanja z odpadki. Energetska vrednost »lahke
frakcije« odpadkov je običajno večja od lignita.
V sežigalnicah odpadkov je mogoče sežigati tudi mešane komunalne odpadke,
vendar takšen način odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov ne predstavlja več
najboljše razpoložljive tehnike.
Nekateri odpadki, kot na primer odpadna olja, katerih ni mogoče reciklirati, imajo
veliko kurilno vrednost, pogosto povsem primerljivo s kurilno vrednostjo ekstra lahkega
kurilnega olja. Pri ravnanju z odpadnimi olji (transport, skladiščenje) je potrebno
upoštevati njihove nevarne lastnosti in paziti, da ne pride do požara ali razlitja, kar bi
lahko vodilo do okoljske katastrofe. V kolikor odpadna olja ne vsebujejo nevarnih snovi,
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ki bi ta olja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, uvrstila med nevarne odpadke, so
takšna odpadna olja zaradi visoke kurilne vrednosti in razmeroma nizkih emisij pri
sežigu, povsem primerno gorivo za sežigalnice odpadkov kakor tudi za naprave za
sosežig odpadkov.
Tudi za nekatere nevarne odpadke predstavlja odstranjevanje v sežigalnici odpadkov
najboljši način ravnanja z odpadki. Odlaganje nekaterih nevarnih odpadkov (na primer
odpadna zdravila) zaradi njihovih nevarnih lastnosti namreč ni dovoljeno. Nevarni
odpadki, katere je potrebno odstraniti v sežigalnici odpadkov, zahtevajo zahtevnejše
ravnanje. Potrebno je namreč upoštevati, da nekateri nevarni odpadki vsebujejo težke
kovine in halogenirane snovi in zato pri njihovem sežigu lahko nastane emisija dioksinov
in težkih kovin.
Ukrepi za preprečevanje emisij v sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig
odpadkov
Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS,
št. 8/16) natančno določa definicijo »sežigalnice odpadkov« in »naprave za sosežig
odpadkov«. Pri sežigalnicah odpadkov je glavni namen odstranjevanje odpadkov, pri
napravah za sosežig odpadkov pa je glavni namen pridobivanje izdelkov ali proizvodnja
energije.
Tako pri sežigalnicah odpadkov kot pri napravah za sosežig odpadkov je zelo
pomembno izvajanje primarnih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisij v okolje
iz naprav za sežig ali sosežig odpadkov. Nujen je nadzor nad vrsto in sestavo odpadkov
ter vsebnostjo polikloriranih bifenilov, pentaklorfenolov, klora, fluora, žvepla, težkih kovin
in drugih onesnaževal v odpadkih ter kontrola kurilne vrednosti odpadkov že ob sprejemu
odpadkov. Zato je v okoljevarstvenem dovoljenju izdanem na podlagi ZVO-1 predpisano,
katere vrste odpadkov je dovoljeno sežigati ali sosežigati, kolikšna mora biti kurilna
vrednost odpadkov in kolikšna je največja dovoljena vrednost nevarnih snovi v odpadkih,
ki so namenjeni za sežig ali sosežig. Tako se že na vhodu kontrolirajo bistveni parametri,
ki zagotavljajo optimalno delovanje sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig
odpadkov. Upravljavec mora zavrniti prevzem odpadkov, če:

sežig ali sosežig takih odpadkov ne bi bil izveden v skladu z izdanim
okoljevarstvenim dovoljenjem,

odpadkov ne spremlja popolna in veljavna dokumentacija v skladu s predpisom,
ki ureja odpadke,

dvomi o istovetnosti odpadkov ali vsebnosti nevarnih snovi v njih,

ocena nevarnih odpadkov ni izdelana,

ocena nevarnih odpadkov ni veljavna ali je nepopolna ali rezultati v oceni niso
dovolj jasni.
Kadar je glavni namen odstranjevanje odpadkov, je sežig le-teh mogoče izvajati le
pod pogoji, ki veljajo za sežigalnice odpadkov. Pri odstranjevanju odpadkov v sežigalnici
je potrebno zagotoviti predpisane pogoje, med katerimi sta najpomembnejša zadostna
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temperatura sežiga in dovolj dolg zadrževalni čas nastalih plinov nad predpisano
temperaturo. Sežigalnica odpadkov mora biti projektirana, opremljena, zgrajena in
upravljana tako, da se po zadnjem dovodu zraka za sežig plin, ki nastane pri sežigu
odpadkov, na nadzorovan in homogen način ter tudi v najbolj neugodnih pogojih, za vsaj
dve sekundi segreje na temperaturo vsaj 850 °C, merjeno blizu notranje stene sežigalne
komore. Če sežigamo nevarne odpadke, ki vsebujejo več kot 1 % halogeniranih
organskih snovi, izraženih kot klor, se mora plin segreti za vsaj dve sekundi na vsaj
1100 °C. Predpisana pogoja glede temperature in zadrževalnega časa omogočata
popolno zgorevanje odpadkov, pri čemer je potrebno temperaturo tudi trajno spremljati.
Za doseganje navedenih pogojev glede temperature in zadrževalnega časa je potrebno v
sežigalnici odpadkov zagotoviti vsaj en pomožni gorilnik. Sežigalnice odpadkov in
naprave za sosežig odpadkov morajo imeti samodejni sistem za preprečevanje doziranja
odpadkov, ki preprečuje doziranje odpadkov:

ob zagonu, dokler se ne doseže predpisana temperatura,

če med obratovanjem naprave temperatura pade izpod predpisane temperature,

če trajne meritve kažejo, da je zaradi motenj ali okvar naprav za čiščenje
odpadnih plinov presežena katerakoli mejna vrednost emisij.
Po sežigu nevarnih ali nenevarnih odpadkov v sežigalnici odpadkov je potrebno
zagotoviti ustrezno čiščenje odpadnih plinov, da ni presežena predpisana mejna
vrednost za emisijo CO, celotnega prahu, dušikovih oksidov, žveplovih oksidov, TOC,
HCl, HF, dioksinov in težkih kovin. Tehnike za čiščenje odpadnih plinov morajo delovati
zanesljivo, saj je koncentracija navedenih snovi pred čiščenjem v napravah za čiščenje
odpadnih plinov zelo visoka. Ker bi morebiten izpad naprav za čiščenje imel za okolje
velike posledice, je predpisano trajno spremljanje emisije snovi v zrak za ključne
parametre, preko katerih je mogoče trajno nadzorovati pogoje pri sežigu odpadkov in
delovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov. Zato je predpisano trajno merjenje emisije
CO, celotnega prahu, dušikovih oksidov, žveplovih oksidov, TOC, HCl in HF s trajnimi
merilniki (avtomatski merilni sistem - AMS). Za trajne merilnike, ki merijo emisijo snovi v
zrak, je predpisano vsakoletno redno letno preizkušanje in kalibracija skladno z
zahtevami standarda SIST EN 14181. Izvajalci kalibracije trajnih merilnikov imajo
pooblastilo ministrstva, ki pa ga lahko pridobijo le akreditirani laboratoriji pod pogojem,
da imajo akreditacijo za meritev emisije po standardnih referenčnih metodah.
Upoštevajoč predpisane zahteve za preprečevanje in zmanjševanje emisij, zahteve za
mejne vrednosti in zahteve za nadzor nad spremljanjem emisiji pri sežigu odpadkov v
sežigalncah odpadkov, lahko dosegajo danes sežigalnice odpadkov celo nižje emisije
kot kurilne naprave na trdno gorivo.
Kadar se izvede obdelava odpadkov z namenom proizvodnje izdelkov ali energije,
govorimo o sosežigu odpadkov. Obdelava odpadkov z namenom pridobivanja izdelkov
ali energije je višje na prioritetni lestvici ravnanja z odpadki kot njihovo odstranjevanje.
Najbolj pogosti so primeri sosežiga odpadkov v cementarnah ali sosežiga odpadkov v
velikih kurilnih napravah.
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Za postopke sosežiga odpadkov so primerni le energetsko bogati odpadki, kot na
primer »lahka frakcija« odpadkov in odpadna olja. »Lahka frakcija« odpadkov so
nenevarni odpadki z visoko kurilno vrednostjo. Odpadna olja so običajno razvrščena kot
nevarni odpadki, ki pa razen vsebnosti polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov
ne vsebujejo drugih nevarnih snovi, ki bi ta olja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke,
uvrstila med nevarne odpadke. Pomembno je, da je za odpadna olja, ki so namenjena na
sosežig, omejena vsebnost nevarnih snovi vključno z vsebnostjo polikloriranih bifenilov in
polikloriranih terfenilov. Odpadki morajo biti nadzorovani na vsebnost nevarnih snovi že
na vhodu, saj je pri obratovanju naprave za sosežig odpadkov potrebno dosegati
predpisane mejne vrednosti in zagotavljati stabilnost procesa sosežiga odpadkov. Zato je
že ob sprejemu odpadkov predpisan nadzor nad vrsto in sestavo odpadkov ter
vsebnostjo halogeniranih snovi in težkih kovin ter nadzor nad kurilno vrednostjo
odpadkov.
V napravah za sosežig odpadkov se izvajajo tudi vsi ukrepi za zmanjševanje in
preprečevanje emisije, kateri so predpisani za sežigalnice odpadkov, vključno z
temperaturo nastalega plina in zadrževalnim časom. Naprava za sosežig se projektira,
opremi, zgradi in upravlja tako, da se plin, ki nastane pri sosežigu odpadkov, na
nadzorovan in homogen način ter tudi v najbolj neugodnih pogojih, za vsaj dve sekundi
segreje na temperaturo vsaj 850 °C, merjeno blizu notranje stene sežigalne komore. Če
se sosežigajo nevarni odpadki, ki vsebujejo več kot 1 % halogeniranih organskih snovi,
izraženih kot klor, se mora plin segreti za vsaj dve sekundi na vsaj 1100 °C. Ker bi
morebiten izpad naprav za čiščenje imel za okolje velike posledice, je tudi za naprave za
sosežig odpadkov predpisano trajno spremljanje emisije snovi v zrak za ključne
parametre, preko katerih je mogoče nadzorovati pogoje pri sežigu odpadkov. Zato je
predpisano trajno merjenje emisije CO, celotnega prahu, dušikovih oksidov, žveplovih
oksidov, TOC, HCl, HF s trajnimi merilniki.
Trajne meritve omogočajo upravljalcu naprave, kateri izvaja sosežig odpadkov,
precej boljši nadzor nad obratovanjem naprave, kar omogoča bolj stabilen proces in
praviloma nižje emisije od enake naprave, katera odpadkov ne sosežiga. Neprimerne so
primerjave med emisijami iz cementarne, katera sosežiga odpadke, in emisijami iz
sežigalnice odpadkov. Cementarna, katera sosežiga odpadke, namreč pridobiva cement
in je zato njeno emisijo mogoče primerjati le z emisijo iz neka druge cementarne, ki
pridobiva cement brez uporabe odpadkov kot gorivo v peči za žganje klinkerja.
Sežigalnico odpadkov pa je mogoče primerjati kvečjemu s kurilno napravo na trdno
gorivo in ne s cementarno. Sežigalnica odpadkov ima namreč celo pri primerjavi s kurilno
napravo bistveno več ukrepov za preprečevanje emisij, strožje mejne vrednosti in bolj
zahtevne ukrepe za nadzor nad emisijami ter zaradi navedenih razlogov praviloma nižje
emisije kot kurilna naprava na trdno gorivo.
Kadar se pridobiva okoljevarstveno dovoljenje za novo sežigalnico odpadkov ali
napravo za sosežig odpadkov ali kadar se izvede večja sprememba obstoječe naprave,
se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja preveri tudi ustreznost višine izpusta
skladno z zahtevami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Naprave z večjim masnim pretokom
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emisije snovi iz naprave potrebujejo višje odvodnike odpadnih plinov, ki zagotavljajo
izpolnjevanje pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka. V kolikor največji masni
pretok posamezne snovi iz naprave presega najmanjše vrednosti, določene za masni
pretok te snovi v odpadnih plinih v prilogi 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), mora upravljavec
naprave zagotoviti ocenjevanje obstoječe in dodatne obremenitve in na podlagi analize
obremenitve na območju vrednotenja dokazati izpolnjevanje pogojev za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka.
Zaključek
Povzetek najpomembnejših ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije iz
sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov, ki izhajajo iz predpisov s področja
varstva okolja:

izvedba primarnih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisij v okolje iz
naprav za sežig ali sosežig odpadkov z nadzorom nad vrsto in sestavo
odpadkov ter vsebnostjo polikloriranih bifenilov, pentaklorfenolov, klora, fluora,
žvepla, težkih kovin in drugih onesnaževal ter nadzor nad kurilno vrednostjo
odpadkov že ob sprejemu odpadkov,

zadostna temperatura sežiga in zadostna dolžina zadrževalnega časa odpadnih
plinov nad predpisano temperaturo,

v slučaju nedoseganja predpisanih pogojev glede temperature sežiga se aktivira
samodejna prekinitev doziranja odpadkov, dokler se ne doseže predpisana
temperatura,

infektivni bolnišnični odpadki se morajo naložiti neposredno v peč, ne da bi se
prej mešali z drugimi vrstami odpadkov in brez neposrednega ravnanja z njimi,

predpisana je mejna vrednost za emisijo CO, celotnega prahu, dušikovih
oksidov, žveplovih oksidov, TOC, HCl, HF, dioksinov in težkih kovin,

predpisan je trajen nadzor nad delovanjem naprav za sežig ali sosežig in naprav
za čiščenje odpadnih plinov preko trajnih meritev emisije CO, celotnega prahu,
dušikovih oksidov, žveplovih oksidov, TOC, HCl, HF,

višina odvodnika odpadnih plinov zagotavlja, da so izpolnjene zahteve v zvezi s
kakovostjo zunanjega zraka.
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NEVARNE SNOVI V DIMU IN PEPELU PRI SEŽIGANJU ODPADKOV
Miran Brvar
Izvleček
Odstranjevanje odpadkov vključuje recikliranje, odlaganje in sežiganje. Sežiganje
odpadkov predstavlja izbiro za zmanjševanje velikosti odlagališč odpadkov in postaja vse
bolj priljubljeno zaradi pomanjkanja prostora za odlagališčih in hkratne proizvodnje
energije ob sežiganju odpadkov. Po drugi strani pa se ob sežiganju odpadkov sproščajo
v zrak nevarne snovi, ki škodujejo okolju in zdravju ljudi in živali, hkrati pa se nevarne
snovi lahko sproščajo tudi v zemljo in vodo v okolici odlagališč pepela.
Pri sežiganju in sosežiganju odpadkov se v ozračje sproščajo trdi delci PM 10 in PM2,5,
ultrafini delci, dušikovi oksidi, žveplov dioksid, klorovodikova in fluorovodikova kislina,
dioksini in furani, policiklični aromatski ogljikovodiki, težke kovine in radioaktivni izotopi.
Izpusti sežigalnic vsebujejo potrjeno rakotvorne snovi, poleg tega pa snovi v izpustih
povzročajo tudi bolezni živčevja, srca in ožilja ter pljuč, motijo plodnost in razvoj plodov.
Sežigalnice odpadkov so tako povezane s pogostejšimi rakavimi obolenji in
reproduktivnimi težavami ter verjetno tudi srčno žilnimi in pljučnimi boleznimi lokalnega
prebivalstva.
Pri načrtovanju novih sežigalnic ali sosežigalnic odpadkov in oceni njihovih vplivov na
lokalno prebivalstvo moramo upoštevati posebnosti lokalnega prebivalstva, npr.
povečano obolevnost zaradi drugih onesnaževal v okolju in vpliv že prisotnih lokalnih
onesnaževalcev, npr. druge industrijske obrate.
Pri vrednotenju vpliva toksičnih snovi v izpustih sežigalnic in sosežigalnic na zdravje
ljudi se moramo zavedati, da so njihovi učinki lahko sinergistični in se lahko seštevajo
oziroma celo pomnožujejo, tako da mejne vrednosti ne zagotavljajo zdravega okolja
lokalnemu prebivalstvu.
Uvod
Strategije odstranjevanja odpadkov vključujejo recikliranje, odlaganje in sežiganje (1).
Sežiganje odpadkov predstavlja izbiro za zmanjševanje velikosti odlagališč odpadkov in
postaja vse bolj priljubljeno zaradi pomanjkanja prostora na odlagališčih in hkratne
proizvodnje (električne, toplotne) energije ob sežiganju odpadkov. Po drugi strani pa se
ob sežiganju odpadkov sproščajo v zrak nevarne snovi, ki škodujejo okolju in zdravju
ljudi in živali, hkrati pa se nevarne snovi sproščajo tudi v zemljo in vodo v okolici
odlagališč pepela (2, 3).
Sicer manj kot starejše tudi novejše sežigalnice odpadkov sproščajo v okolje nevarne
snovi in zato povzročajo zaskrbljenost okoliškega prebivalstva (2). V raziskavah so
namreč potrdili poslabšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, ki živijo v bližini sežigalnic
odpadkov, in sicer so predvsem potrdili povezavo med sežiganjem odpadkov in
pojavljanjem rakavih bolezni in motnjami plodnosti (1). Na žalost je natančna ocena
učinkov sežigalnic odpadkov na zdravje težka zaradi številnih motečih dejavnikov, kot so
onesnaženje zraka iz drugih industrijskih objektov, izpušni plini v prometu, uporaba
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kemikalij v tovarnah, kmetijstvu in gospodinjstvih, dolga latentna doba za nastanek
rakavih obolenj, kasni učinki na razmnoževanje, mobilnost prebivalstva in številni drugi
dejavniki (1).
Povedni so rezultati francoske raziskave okoljske nepravičnosti objavljene leta 2014,
kjer so pokazali, da se verjetnost postavitve sežigalnice v mestu poveča s povečanjem
deleža priseljencev v mestu (4). V ZDA pa so ugotovili, da so odlagališča pepela
pogosteje v predelih s prebivalci z nizkimi prihodki.
Sežiganje odpadkov
Zakonodaja ločuje odpadke na nevarne in nenevarne. Ne glede na to delitev pa se
pri sežiganju nevarnih in nenevarnih odpadkov sproščajo nevarne snovi. Nastajanje
nevarnih snovi pri sežiganju in njihovo sproščanje v okolje je odvisno od številnih
dejavnikov, kot so vrsta oziroma kemijska sestava odpadkov, način sežiganja in na
koncu tudi učinkovitosti čistilnih naprav sežigalnic.
Pri sežiganju odpadkov v sežigalnicah moramo poleg onesnaženja ozračja
upoštevati tudi onesnaženje vode in zemlje (2). Nevarne snovi v dimu se namreč
postopno usedejo na zemljo, npr. na vrtnine in ostalo hrano, in jo onesnažijo, zato lahko
pride do pomembnega vnosa nevarnih snovi v telo tudi s hrano (1). Hkrati pa lahko pride
do onesnaženja zemlje in vode tudi na odlagališčih pepela, saj lahko nevarne snovi iz
pepela preidejo v bližnje površinske in podzemne vode (2). Pri tem moramo upoštevati,
da so koncentracije nevarnih snovi v pepelu lahko do nekajkrat višje kot v sežgani snovi,
npr. premogu (2). Veliko nevarnih snovi, npr. težkih kovin, vsebuje tudi fini elektrofiltrski
pepel, ki nastane ob sežiganju komunalnih odpadkih, zato elektrofiltrski pepel po sežigu
komunalnih odpadkov uvrščamo med nevarne odpadke (5).
Odpadki iz gospodinjstev
Komunalni odpadki imajo lahko različno kalorično vrednost in vlažnost, npr. ostanki
hrane znižujejo kalorično vrednost odpadkov in zvišujejo vlažnost odpadkov, ostanki
plastike in papirja pa kalorično vrednost odpadkov zvišujejo (3). V sežigalnicah pogosto
sežigajo »lahko frakcijo« mešanih komunalnih odpadkov, ki jo sestavljajo predvsem
odpadki iz plastike, tekstila in papirja. Lahka frakcija ima veliko kurilno vrednost in je
uvrščena med nenevarne odpadke, vendar se moramo zavedati, da lahko nastajajo
nevarne snovi tudi ob gorenju lahke frakcije komunalnih odpadkov, npr. ob gorenju
plastike se sproščajo dioksini in furani, poliklorirani bifenili, živo srebro in halogeni
elementi, kot sta fluor in klor. Veliko kurilno vrednost imajo tudi »odpadna olja«, ki jih tudi
uvrščajo med nenevarne odpadke, če razen omejene vsebnosti polikloriranih bifenilov in
polikloriranih terfenilov ne vsebujejo nevarnih snovi.
Pri sosežiganju odpadkov moramo pri izpustih v okolje upoštevati še nevarne snovi iz
goriva, npr. težke kovine v premogu (3).
Bolezni povezane z onesnaženjem zaradi sežiganja odpadkov
V številnih raziskavah so pokazali povezanost delovanja sežigalnic odpadkov z
rakavimi boleznimi lokalnega prebivalstva, kot so ne-Hodgkinov limfom, sarkom, rak
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črevesja in pljučni rak. Za nekatere vrste rakavih obolenj, kot so rak želodca, žolčnika in
poprsnice, pa raziskave niso pokazale nedvoumnih zaključkov (1). Po drugi strani pa
obstajajo tudi raziskave, s katerimi niso našli povezave med prebivanjem v bližini
sežigalnic s pogostnostjo rakavih bolezni (1).
Sežigalnice odpadkov so v raziskavah povezali tudi z reproduktivnimi težavami oz.
težavami pri razmnoževanju, kot so prezgodnji porod in kongenitalne anomalije (1).
Nekatere raziskave so pokazale tudi povezavo med sežigalnicami odpadkov in
pojavnostjo srčno žilnih in pljučnih bolezni (1).
Nevarne snovi v izpustih sežigalnic odpadkov, povezanih s poslabšanjem
zdravstvenega stanja ljudi
Pri sežiganju in sosežiganju odpadkov se v ozračje sproščajo trdi delci (PM) in
ultrafini delci (UFP), dušikovi oksidi (NOx), žveplov dioksid (SO2), ogljikov monoksid
(CO), dioksini in furani, policiklični aromatski ogljikovodiki, težke kovine in radioaktivni
izotopi (1, 2). Podobne nevarne snovi se sproščajo tudi pri sežiganju premoga v
termoelektrarnah (2).
Prašni delci PM2,5 in PM10
Delci so lahko tekoče ali trdne snovi, ki imajo različno kemijsko sestavo. Delci so
večinoma sestavljeni predvsem iz ogljika, na katerega se lahko vežejo razne težke
kovine (npr. živo srebro, svinec, arzen, kadmij itn.) in organske spojine (npr. policiklični
aromatski ogljikovodiki) (2).
Delci s premerom manjšim od 10 µm (PM10) in 2,5 µm (PM2,5) lahko uidejo čistilnim
napravam sežigalnic in ob vdihovanju prodrejo globoko v dihala ter se naložijo v pljuča,
hkrati pa lahko najmanjši delci prodrejo tudi v kri in se razširijo po drugih organih (2).
Delci PM v tkivih povzročajo vnetje in oksidacijski stres, delujejo citotoksično in
povzročajo celično smrt (2). Delci PM so tudi rakotvorni in so razvrščeni v 1. skupino
rakotvornosti po klasifikaciji Mednarodne agencije za raziskovanje raka (IARC). Delci
PM2,5 povzročajo še aterosklerozo in vplivajo na hormonski sistem ljudi in živali (6).
Ob akutni izpostavljenosti visoki koncentraciji delcev PM lahko le-ti povzročijo
draženje oči, nosu, grla in dihal (2).
Sproščanje delcev PM v ozračje ima pomemben učinek na zdravje ljudi, saj je
izpostavljenost delcem PM povezana z večjo obolevnostjo in umrljivostjo zaradi bolezni
dihal, srca in žilja, možgansko žilnimi boleznimi in pljučnim rakom (2). Povišanje
koncentracije delcev PM2,5 za 10 µm/m3 v zraku povzroči do 18 % povečanje smrtnosti
zaradi srčno žilnih bolezni (2). Izpostavljenost delcem PM povezujejo tudi z boleznimi
živčevja, kot sta Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, in presnovnimi boleznimi, npr.
sladkorno boleznijo. Delci PM2,5 pri živalih poslabšajo kvaliteto semenčic in povzročijo
epigenetske spremembe, ki se lahko pokažejo šele pri potomcih (6).
Velika evropska raziskava dolgotrajnega vpliva onesnaženega zraka na umrljivost
Evropejcev je že leta 2014 potrdila, da se umrljivost zaradi izpostavljenosti delcem PM 2,5
pomembno poveča, tudi če dihamo zrak s koncentracijo delcev PM2,5, ki je nižja od letne
mejne ravni v EU (25 µg/m3) (7).
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V Tabeli 1 so prikazane povprečne letne ravni delcev PM2,5 (µg/m3) na izbranih
merilnih mestih v Sloveniji, ki niso presegale letne mejne ravni delcev PM 2,5 v EU (8).
Glede na smernice SZO (10 µg/m3) pa je bila povprečna letna raven delcev PM2,5 v
Sloveniji presežena skoraj na vseh merilnih mestih. Zaskrbljujoče je tudi, da se izpusti
delcev PM2,5 v Sloveniji povečujejo, tako so se v obdobju 2000 - 2016 povečali za 17 %
(8).
Tabela 1. Povprečna letna raven delcev PM2,5 (µg/m3) na izbranih merilnih mestih v
Sloveniji po letih (Vir: Poročilo kakovost zraka 2017, ARSO) (8)

Ultrafini delci (UFD)
V zadnjih letih obstaja vse več dokazov, da so za zdravstvene težave ob vdihovanju
delcev PM10 in PM2,5 zelo pomembni ultrafini delci (UFD), ki so veliki manj kot 0,1 µm
oziroma 100 nm ter jih zato uvrščamo med nanodelce (slika 1). Med nanodelce v zraku
uvrščamo tudi črni ogljik.

Slika 1. Primerjava velikosti delcev PM10, PM2,5 in ultrafinih delcev z debelino lasu
(povzeto po 9.)
Ultrafini delci se v fizikalnih in aerodinamičnih lastnostih pomembno razlikujejo od
ostalih delcev PM manjših od 2,5 µm (10). Njihova povečana toksičnost je posledica
njihove majhnosti, saj jih telo po vdihu težje odstrani, poleg tega pa lažje prodirajo skozi
celične membrane, kot to velja za večje delce PM. Ultrafini delci imajo v primerjavi z
večjimi delci PM glede na svojo velikost večjo površino, kar jim omogoča večjo biološko
učinkovitost oziroma toksičnost.
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Ultrafine delce delimo na delce z ogljikom in delce s kovinami, nato jih lahko
razdelimo še glede na njihove magnetne lastnosti. Na veliki površini ultrafinih delcev se
lahko nahajajo različne toksične kovine in ogljikovodiki (slika 2) (10, 11). Ultrafini delci, ki
nastajajo ob sežiganju odpadkov, so heterogeni oziroma se razlikujejo v velikosti ter
kemijskih in fizikalnih lastnostih ter pogosto tvorijo aglomerate.

Slika 2. Ultrafini delec (povzeto po 11.)
Zelo pomembno je, da ultrafini delci predstavljajo pomembno število delcev v
zunanjem zraku, ne pa tudi njihove skupne mase, kar lahko predstavlja pomembno
pomanjkljivost mejnih vrednosti, ki so še vedno predpisane v enotah µg/m 3 (11). Ob
zmanjševanju velikosti delcev se njihovo število v določeni prostorni zraka ob enaki
masni koncentraciji (npr. µg/m3) dramatično poveča, še pomembneje pa je, da se hkrati
močno poveča tudi njihova skupna površina. Na primer, v mililitru zraka z masno
koncentracijo delcev 10 µg/m3 je lahko le 1,2 delca PM s premerom 2 µm in kar 2,4
milijona ultrafinih delcev s premerom 0,02 µm oz. 20 nm. Ob tem pa je še veliko bolj
pomembno, da znaša pri koncentraciji delcev 10 µg/m 3 v zraku skupna površina delcev
PM s premerom 2 µm v mililitru zraka le 24 µm 2, medtem ko je skupna površina ultrafinih
delcev s premerom 0,02 µm kar 3016 µm 2 (12), kar predstavlja občutno večjo površino
za vezavo toksičnih snovi, npr. težkih kovin in policikličnih aromatskih ogljikovodikov.
Dejstvo namreč je, da se te snovi nahajajo predvsem na površini delcev (slika 2).
Po vdihu onesnaženega zraka z ultrafinimi delci le-ti zaradi majhne velikosti brez
težav preidejo v pljučne mešičke. V pljučnih mešičkih se nabirajo v alveolarnih
makrofagih in epitelijskih celicah ter pljučnem intersticiju, ob tem pa preidejo tudi preko
endotelijske membrane v sistemski in limfni krvni obtok ter nato v druga tkiva, npr.

38

Vpliv sežiganja odpadkov na okolje in zdravje

možgane. Toksični učinki ultrafinih delcev še niso popolnoma raziskani, znano pa je, da
v celicah povzročijo oksidacijski stres in porast kalcija ter sproščanje mediatorjev vnetja
(slika 3) (11).

Slika 3. Vdih ultrafinih delcev in njihov učinek (povzeto po 11.)
Izpostavljenost ultrafinim delcem je povezana z nastankom pljučnega raka in srčno
žilnimi boleznimi, npr. s povišanim krvnim tlakom, vendar so epidemiološke raziskave
vpliva ultrafinih delcev na zdravstveno stanje ljudi še pomanjkljive, saj ultrafinih delcev v
zraku še ne merimo tako, kot merimo delce PM10 in PM2,5. Poleg tega število ultrafinih
delcev v prostoru in času zelo niha, veliko bolj kot to velja za delce PM 2,5, saj na število
ultrafinih delcev v zraku zelo močno vplivajo bližina prometa in izvori delcev v zaprtih
bivalnih prostorih, npr. kuhanje (10).
Ultrafini delci nastajajo pri sežiganju odpadkov, vključno s sežiganjem nenevarnih
odpadkov, vendar elektrofiltri in mehanski filtri sežigalnic iz dima učinkovito odstranijo
delce s premerom manjšim od 5 µm, vključno z ultrafinimi delci (13). Izpust ultrafinih
delcev iz sežigalnic je tako dokaj majhen v primerjavi z izpusti ultrafinih delcev v prometu
(13).
Ob vsem tem je zanimivo, da imamo še vedno predpisane le mejne vrednosti za
večje delce v zraku, kot so PM10 in PM2,5, nimamo pa še mejnih vrednosti za ultrafine
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delce, ki naj bi bili še bolj nevarni za zdravje prebivalcev. Poleg tega so mejne vrednosti
za prašne delce emisij sežigalnic podane s celotno težo delcev v določeni prostornini,
npr. po 10 µg/m3, kar pa nam zelo malo pove o prisotnosti zelo nevarnih ultrafinih delcev,
saj večino teže delcev predstavljajo večji prašni delci PM, ki pa se ob vdihu ujamejo v
grlu in večjih dihalnih poteh (13), medtem ko ultrafini delci prodrejo v pljučne mešičke.
Žveplov dioksid (SO2)
Žveplov dioksid (SO2) v zraku povzroča akutna poslabšanja pljučnih bolezni, ker
povzroča vnetje in draži dihala. Nivo SO2 v zraku tako sovpada s pogostejšim
bolnišničnim zdravljenjem poslabšanja astme, posebno pri otrocih in starejših od 65 let
(2), saj povzroča zoženje dihalnih poti in poveča odzivnost na vdihnjene alergene (14).
Vdihovanje žveplovega dioksida v onesnaženem zraku poveča tudi tveganje za srčno
popuščanje in motnje srčnega ritma (15), najverjetneje SO2 zavre delovanje
mitohondrijev v srčni mišici (16).
Znano je, da celo relativno nizke koncentracije SO 2 (dnevno povprečje pod 10 ppb)
povečajo tveganje za srčno žilno in pljučno umrljivost (2).
Dušikovi oksidi (NOX)
Dušikovi oksidi (NOx) predstavljajo vsoto dušikovega oksida (NO) in dušikovega
dioksida (NO2) (17). NO2 nastaja v ozračju z oksidacijo NO, ki se sprošča v zrak pri
gorenju (17). Izpostavljenost NO2 lahko povzroči vnetje dihalnih poti in poslabšanje
simptomov pri ljudeh z astmo. Pri bolnikih z astmo NO2 poveča preobčutljivost bronhijev,
vnetje dihalnih poti in poveča občutljivost na vdihnjene alergene (14)
Dolgotrajna izpostava NO2 v zraku poveča tudi umrljivost zaradi srčno žilnih in
pljučnih bolezni neodvisno od prisotnosti delcev PM2,5 v zraku, ki tudi povzročajo srčno
žilne in pljučne bolezni (15, 18). Povišanje letne koncentracije NO 2 za 10 µg/m3
neodvisno poveča umrljivost za srčno žilnimi boleznimi za 13 % in pljučnimi boleznimi za
3 % (18).
Epidemiološke raziskave ne potrjujejo kancerogenosti NOx, kar pomeni, da NOx sami
ne povzročajo pljučnega raka, ampak naj bi bili NO x le označevalci drugih kancerogenih
onesnaževal v zraku, npr. pri gorenju fosilnih goriv pri velikih temperaturah (17).
Klorovodikova (HCl) in fluorovodikova kislina (HF)
Klor in fluor sta lahko prisotna v komunalnih odpadkih v pomembnih količinah. Glavni
vir klora je plastika, npr. polivinilklorid (PVC). Fluor se v sežigalnicah prav tako sprošča iz
plastike, npr. iz politetrafluoretilena (teflon), fluoriranega tekstila in drugih anorganskih
fluoridov.
Pri sežiganju odpadkov se klor in fluor večinoma pretvorita v klorovodikovo in
fluorovodikovo kislino, le-ti pa lahko reagirata s kovinami.
Celokupni organski ogljik
Celokupni organski ogljik (angl. total organic carbon, TOC) vključuje vse spojine
ogljika oziroma organske snovi. TOC tako vključuje policiklične aromatske ogljikovodike,
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benzen, dioksine, furane in druge organske spojine. TOC je uvrščen med snovi, za
katere so za sežigalnice določene mejne vrednosti emisij snovi v zrak.
Policiklični aromatski ogljikovodiki
Policiklični aromatski ogljikovodiki (ang. polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH,)
spadajo med najbolj razširjene organske onesnaževalce, od katerih so številni
kancerogeni, mutageni in teratogeni. PAH so organske spojine, ki so sestavljene iz dveh
ali več benzenskih obročev. Najpomembnejši predstavniki PAH v onesnaženem zraku so
benzo(a)piren (slika 4), benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren,
dibenz(a,h)antracen itn.
Škodljivi učinek mešanice PAH se ocenjuje preko koncentracije benzo(a)pirena, kot
indikatorja izpostavljenosti PAH, ki nastaja pri nepopolnem izgorevanju organskih snovi
pri temperaturi med 300 °C in 600 °C. Za benzo(a)piren je predpisana tudi mejna
vrednost v zraku.

Slika 4. Benzo(a)piren
PAH se v zunanjem zraku nahajajo v plinastem ali trdnem agregatnem stanju, pri
čemer so slednji adsorbirani na delce PM ali ultrafine delce, ki jih vdihujemo. PAH so
lipofilni in se nalagajo v zemeljski in vodni biosistem, kjer jih najdemo v prsti in
sedimentih, zato smo jim posredno izpostavljeni tudi prek uživanja živil rastlinskega in
živalskega izvora. Živila so lahko onesnažena tudi s PAH iz zraka, npr. ob požarih, ali
prek onesnažene vode.
PAH na delcih PM ali ultrafinih delcih v zraku ob vdihavanju prehajajo v pljuča in krvni
obtok ter se hitro razporedijo v skoraj vse organe in lahko preidejo tudi skozi placento. V
telesu se PAH presnovijo v rakotvorne presnovke. PAH in njihovi presnovki delujejo
kancerogeno (povzročajo raka), genotoksično (poškodujejo kromosome), teratogeno
(povzročajo razvojne nepravilnosti zarodkov), imunotoksično (imajo negativen vpliv na
imunski sistem) in so hormonski motilci (motijo razmnoževanje in razvoj).
Benzo(a)piren spada med kancerogene snovi 1. skupine po klasifikaciji Mednarodne
agencije za raziskave raka.
Benzen
Benzen je hlapna organska spojina (angl. volatile organic compound, VOC) in spada
med najpomembnejše nevarne snovi v zraku. Benzen se sprošča pri sežiganju
odpadkov, npr. plastike (polivinilklorid, PVC).
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Številne raziskave so pokazale, da ni varne ravni izpostavljenosti benzenu, saj vse
koncentracije benzena prispevajo k tveganju za nastanek rakavih bolezni, predvsem
levkemije. Mehanizem delovanja benzena še ni popolnoma pojasnjen, vendar naj bi
pomembno vlogo imeli toksični presnovki benzena, poleg tega pa benzen verjetno
povzroča tudi epigenetske spremembe, kot so metilacija DNK in modifikacije histonov, s
čimer se poveča tveganje za nastanek bolezni (19, 20).
Dioksini in furani
Ob sežiganju komunalnih odpadkov v sežigalnicah se tvorijo nevarni dioksini in
furani, ki se lahko sproščajo v okolje z dimnimi plini in kopičijo v finem elektrofiltrskem
pepelu.
Nastajanje dioksinov in furanov pri sežiganju odpadkov je zapleteno in odvisno
predvsem od prisotnosti klora v odpadkih in temperature sežiganja. Nastajanje dioksinov
se pojavi pri temperaturi nad 450 °C in se pomembno zniža pri temperaturah nad 850
°C, saj pri tej temperaturi dioksini pričnejo razpadati. Ob ohlajanju dimnih plinov pa se
dioksini in furani ponovno tvorijo v reakcijah kisika, ogljika in klora ter ustreznih
predhodnih snovi, kot so klorofenoli in klorobenzeni. Nastajanje dioksinov in furanov
pospešujejo kovine, npr. baker, nikelj, železo in aluminij, ki delujejo kot katalizatorji
oziroma pospeševalci reakcij ponovnega nastajanja dioksinov in furanov ob ohlajanju
dimnih plinov.
Dolgotrajnejša izpostavljenost dioksinom in furanom je povezana z motnjami
imunskega, endokrinega in reproduktivnega sistema, boleznimi srčno žilnega sistema,
kronično obstruktivno pljučno boleznijo in sladkorno boleznijo (21-23). Izpostavljenost
dioksinom v zgodnjem življenjskem obdobju je povezana s spremembami v presnovi
ogljikovih hidratov in maščob in lahko vodi do nižjih bazalnih koncentracij insulina v
odrasli dobi in insulinske rezistence ter sladkorne bolezni. Benzen je dejavnik tveganja
za razvoj hiperlipidemije, pospešene ateroskleroze, arterijske hipertenzije in
presnovnega sindroma (22, 24). Spremembe v metabolizmu maščob in ogljikovih
hidratov so posledica vpliva dioksinov na izražanje genov, potrebnih za sintezo in
transport insulina, vpliva na številne signalne poti v maščobnih celicah ter na številne
druge celične mehanizme (indukcija oksidativnega stresa, spremenjen citokinski odziv)
(24).
Raziskave tako na živalih kot tudi na ljudeh so pokazale, da je izpostavljenost
dioksinom v zgodnjem življenjskem obdobju povezana z motnjami razvoja centralnega
živčnega sistema in ima negativen vpliv na pomembne višje kognitivne funkcije (spomin,
koordinacija, vedenje, čustvovanje). Prekomerna izpostavljenost dioksinom je možen
dejavnik tveganja za razvoj nekaterih nevrodegenerativnih bolezni in možganskih
tumorjev, povezana pa je tudi z drugimi heterogenimi učinki na nevrološki sistem
(polinevropatije, motnje vida, kognitivni upad, nevropsihiatrične spremembe) (25, 26).
Ker dioksini in furani povzročajo spremembe genetskega materiala, so najbolj
zaskrbljujoči njihovi potencialni kancerogeni in teratogeni učinki. Dioksini spadajo med
kancerogene snovi 1. skupine po klasifikaciji Mednarodne agencije za raziskave raka.
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Izpostavljenost dioksinom pred in po rojstvu ima zaviralen učinek na otrokov duševni
in motorični razvoj ter škodljivo vpliva tudi na otrokov reproduktivni razvoj. Študije na
moških potomcih mater, ki so bile v času kemijske nesreče v Sevesu kot nosečnice
izpostavljene dioksinom, so pokazale, da dioksini trajno okvarijo semenčice ter
pomembno zmanjšajo plodnost moških, ki so bili še pred rojstvom izpostavljeni
dioksinom (27). Neugodne hormonske spremembe pa so ugotavljali tudi pri ženskah, pri
katerih so izpostavljenost dioksinom povezali s prezgodnjim nastopom menopavze (28).
Težke kovine
Pri sežiganju odpadkov se težke kovine pojavljajo v trdni obliki v pepelu ali žlindri in
tudi dimnih plinih, kjer so lahko prisotne v trdni obliki ali plinasti fazi. V dimu so težke
kovine lahko vezane na trdne delce ali so v plinasti fazi, kar je odvisno od njihovih
lastnosti, npr. hlapnosti, in uporabljene tehnologije sežiganja, npr. temperature.
Na trdih delcih PM in ultrafinih delcih v izpustih ter v finem oz. elektrofiltrskem pepelu
lahko najdemo številne toksične elemente, kot so svinec, arzen in kadmij. V plinasti fazi
dimnih plinov pa najdemo toksične hlapne elemente, predvsem živo srebro in titan. V
plinasti fazi je tudi radon.
V nadaljevanju so predstavljene pomembnejše in bolj znane toksične težke kovine, ki
se sproščajo v zrak in nabirajo v pepelu sežigalnic ob sežiganju odpadkov (živo srebro,
svinec, kadmij, krom, arzen, titan, nikelj, vanadij). Poleg naštetih kovin pa se lahko ob
sežiganju odpadkov v ozračje sproščajo še številni drugi elementi, kot so kobalt, baker,
mangan, molibden, brom itn.
Živo srebro (Hg)
Živo srebro spada med najbolj toksične težke kovine in pri ljudeh nima znane
fiziološke vloge (29). Živo srebro ima visoko afiniteto za vezavo na tiolno in selenolno
skupino, ki sta prisotni v aminokislinah, kot sta cistein in selenocistein, v N-acetilcisteinu,
lipoični kislini, proteinih in encimih (29). Živo srebro moti delovanje mitohondrijev in zniža
sintezo ATP, povzroči znižanje glutationa in poveča peroksidacijo fosfolipidov, proteinov
in DNK (29). Dolgotrajna oziroma kronična izpostavljenost živemu srebru zveča tveganje
za razvoj bolezni v vseh obdobjih življenja, od zarodka do odraslega človeka (30). Živo
srebro je toksično za živčevje, srce in ožilje, povzroča pa tudi epigenetske spremembe in
deluje kot hormonski motilec.
Pri otrocih nosečnic izpostavljenih živemu srebru iz termoelektrarn na premog so
ugotovili nižji inteligenčni količnik ter upočasnjen nevrološki razvoj (2). Izpostavljenost
živemu srebru povzroča tudi motnje spomina in usmerjanja misli.
Izpostavo živemu srebru povezujejo tudi z arterijsko hipertenzijo, aterosklerozo,
koronarno boleznijo, miokardnim infarktom, motnjami srčnega ritma in možgansko kapjo
(H-a). Učinki živega srebra na žile namreč vključujejo oksidacijski stres in vnetje ter
nastajanje krvnih strdkov (29).
Živo srebro lahko sproži tudi epigenetske spremembe in zaradi tega povzroči številne
bolezni, kot so zmanjšana velikost možganov novorojenčkov, spremenjeno vedenje,
ateroskleroza in miokardni infarkt (30). Epigenetske spremembe ob izpostavljenosti
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živemu srebru so lahko dedne in povezane s transgeneracijskim tveganjem za bolezni,
kar pomeni, da lahko zbolijo potomci izpostavljenih staršev (30). Pri poklicni
izpostavljenosti odraslih živemu srebru so ugotovili povečano tveganje za razvoj
avtoimunskih bolezni (30).
Živo srebro je tudi šibek posnemovalec estrogena. V živalskih poskusih so pokazali,
da živo srebro povzroči feminizacijo samcev in zmanjšuje plodnost samic (31).
Titan (Ti)
S sežiganjem odpadkov, ki vsebujejo nanomateriale, npr. titanijev dioksid, se le-ti
sproščajo v ozračje v plinasti fazi. Vdihnjeni titan se v pljučih dolgoročno oziroma
vseživljenjsko kopiči. Mednarodna agencija za raziskave raka je anorganski titan uvrstila
med možne rakotvorne snovi za ljudi (2b. skupina).
Ultrafini delci titanijevega dioksida so veliki manj kot 100 nm in povzročajo
oksidacijski stres, ki povzroči poškodbe celic, vnetja in imunski odziv ter deluje
genotoksično. Pri inhalatorni izpostavljenosti so na poskusnih živalih ugotovili vnetje
dihal in pljučne karcinome. Pri absorpciji v krvni obtok delci titanijevega dioksida preidejo
v parenhimske organe, kot so jetra, vranica, ledvice, in tudi možgane. Ultrafini titanov
dioksid dobro prehaja krvno- možgansko pregrado in placento ter gre tudi v testise. Pri
poskusnih živalih so opazili lokalizirane spremembe v možganovini in škodljive učinke na
reprodukcijo in intrauterini razvoj.
Svinec (Pb)
Svinec se nahaja v odpadkih kot sta plastika in steklo. Ob sežiganju odpadne plastike
svinec izhlapi, vendar lahko ob ohlajanju dimnih plinov ponovno kondenzira in se veže
na fine delce v dimu, npr. ultrafine delce. Svinec v steklovini ob sežiganju ne izhlapi in se
izloča v obliki finega prah ali pa ostane v pepelu na dnu peči.
Svincu smo izpostavljeni v nizkih koncentracijah že pred rojstvom in nato tekom
celotnega življenja, pogosto tudi hkrati z drugimi nevarnimi elementi, kot so kadmij, arzen
in živo srebro, kar lahko zdravstveno stanje izpostavljenih svincu še dodatno poslabšuje.
Svinec pri ljudeh nima znane fiziološke vloge in deluje le toksično na živčevje, srce in
ožilje, ledvice in kri ter povzroča epigenetske spremembe in motnje hormonskega
sistema.
Svinec v ključnem obdobju razvoja možganov okvari njihovo sposobnost, da se
spreminjajo z učenjem (svinec je nevrotoksin, ki okvari plastičnost možganov) (32). Nizke
koncentracije svinca ovirajo razvoj možganov na več načinov, in sicer svinec predvsem
ovira nastajanje in obrezovanje sinaps oziroma stičnih točk med živčnimi celicami, moti
premikanje živčnih celic in preprečuje povezovanje živčnih celic s podpornimi celicami
oziroma glijo (32). Poleg tega svinec moti delovanje sintaze dušikovega oksida, kar
vpliva na ožilje in prekrvavljenost možganov (32). Izpostavljenost svincu prizadene tudi
delovanje serotoninskih živčnih celic v možganih (32). Posledice izpostavljenosti nizkim
nivojem svinca v okolju so tako nevrovedenjske motnje in motnje višjih miselnih
dejavnosti oziroma kognicije, kot so razmišljanje, presojanje, predstavljanje, pomnjenje,
zaznavanje, odločanje, pozornost in ustvarjanje ter nižji inteligenčni količnik (32).
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Številne epidemiološke raziskave kažejo, da dolgotrajna izpostavljenost nizkim
koncentracijam svinca, ki so nižje od predpisanih mejnih koncentracij, povečuje
obolevnost in umrljivost zaradi srčno žilnih bolezni, zato ne smemo podcenjevati
izpostavljenosti svincu, posebno ne pri otrocih (33). Svinec v žilah in srcu povzroča
oksidacijski stres in vnetje, moti sproščanje endotelija in pospešuje razvoj arterijske
hipertenzije, ateroskleroze in nastajanje krvnih strdkov (33).
Epidemiološke raziskave so pokazale, da je okoljska izpostavljenost svincu lahko
povezana s povečanim tveganjem za razvoj rakave bolezni. Izpostavljenost svincu
povezujejo predvsem s povečanim tveganjem za nastanek pljučnega raka. Mednarodna
agencija za raziskave raka je anorganski svinec zato uvrstila med verjetno rakotvorne
snovi za ljudi (2a. skupina).
Svinec povzroča moško neplodnost z vplivanjem na spermatogenezo, in sicer na več
različnih načinov in v odvisnosti od izpostavljenosti. Pri izpostavljenosti visokim
odmerkom, npr. ob poklicni izpostavljenosti, deluje svinec neposredno toksično na celice
moškega reprodukcijskega sistema, medtem ko lahko pri dolgotrajnejši izpostavljenosti
nizki koncentraciji svinca, npr. ob nepoklicni izpostavljenosti, povzroči škodljive učinke na
moško plodnost z vplivanjem na hormonski sistem. Svinec lahko namreč zavre sintezo
spolnih hormonov z vplivanjem na hipotalamo-hipofizo-gonadno os, kar škodljivo vpliva
na delovanje testisov in spermatogenezo (34).
Kadmij (Cd)
Kadmij je rakotvorna kovina, saj je pri poskusnih živalih povzročil levkemije, limfome
in sarkome ter rake nadledvičnic, jeter, pljuč, ledvic, trebušne slinavke, prostate in mod.
Mednarodna agencija za raziskave raka je kadmij uvrstila med rakotvorne snovi za ljudi
(1. skupina). Pri ljudeh je izpostavljenost kadmiju povezana predvsem s pljučnim rakom,
poleg tega pa tudi z raki prostate, ledvic, mehurja, trebušne slinavke in dojk.
Rakotvornost kadmija je verjetno posledica tvorjenja reaktivnih kisikovih spojin (ROS)
zaradi inaktivacije detoksifikacijskih encimov (npr. katalaze in glutationske peroksidaze)
ob interakciji kadmija s tiolnimi skupinami teh encimov. Kadmij lahko tudi zamenja baker
in železo v različnih citoplazemskih in membranskih proteinih (npr. feritin), kar povzroči
porast nevezanih ionov bakra in železa ter dodaten oksidacijski stres. Kadmij je tudi
genotoksičen, saj cepi verige DNK in se veže na vezavna mesta pomembna za
regulacijo genov, aktivnost encimov in vzdrževanje stabilnosti genoma. Poleg tega
kadmij spremeni izražanje številnih genov povezanih s kancerogenezo.
Kadmij uvrščamo med metaloestrogene in z izpostavljenostjo kadmiju se poveča
tveganje za nastanek estrogensko odvisnih rakov, kot je rak dojk.
Kadmij lahko preko tvorjenja reaktivnih kisikovih spojin vpliva tudi na možgane,
predvsem na delovanje zaviralnega živčnega prenašalca gama-aminobutanojske kisline
in serotonina, ter povzroči razdražljivost in kognitivne težave.
Krom (Cr)
Krom je eden pomembnejših okoljskih anorganskih onesnaževal, predvsem v
šestvaletni obliki. Krom (VI) je dobro topen v vodi in vstopa v telo z vdihovanjem,
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zaužitjem in preko kože, saj zlahka prehaja biološke pregrade. Krom (VI) je močan
oksidant in potrjeno rakotvorna snov za ljudi (35). Mednarodna agencija za raziskave
raka je krom (VI) uvrstila med rakotvorne snovi za ljudi (1. skupina). Krom (VI) pri ljudeh
povzroča rake pljuč, nosu, sinusov (35). Mehanizem kancerogenosti kroma (VI) še ni
popolnoma pojasnjen, najverjetneje pa le-ta povzroči oksidacijski stres in poškodbo
DNK, kar lahko pripelje do nastanka rakave bolezni (35).
Krom (VI) škodljivo vpliva tudi na razmnoževanje, saj pri moških moti nastajanje
semenčic. Kronično izpostavljenost kromu povezujejo z epigenetskimi spremembami
semenčic, ki lahko povečajo verjetnost nastanka tumorjev spolnih žlez, nadledvičnic in
ščitnice pri potomcih (36).
Arzen (As)
Arzen je rakotvoren element in povzroča rak mehurja, jeter, pljuč, prostate in kože.
Mednarodna agencija za raziskave raka je arzen zato uvrstila med rakotvorne snovi za
ljudi (1. skupina). Dolgotrajna izpostavljenost arzenu povečuje tudi tveganje za druge
bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, povišan krvni tlak in sladkorna bolezen. Rakotvorno
delovanje arzena verjetno vključujejo več mehanizmov, vključno z oksidacijskim stresom,
spremenjeno delitvijo celic, genotoksičnostjo, epigenetskimi spremembami, motnjami
prenosa signala in citotoksičnostjo (37).
Nikelj (Ni)
Vdihovanja niklja pri poskusnih živalih povzroči nastanek pljučnega raka.
Kancerogeno delovanje niklja ni popolnoma pojasnjeno. Nikelj (Ni2+) se lahko veže na
jedrne proteine (histone in protamine) in DNK ter je genotoksičen in povzroča
epigenetske spremembe. Mednarodna agencija za raziskave raka je nikelj uvrstila med
možne rakotvorne snovi (2b. skupina). Rakotvornost niklja pri ljudeh ob okoljski
izpostavljenosti še ni dokazana. Nikelj lahko tudi vpliva na presnovo glukoze, plodnost in
povzroča okvare ploda (38).
Vanadij (V)
Vanadij se sprošča predvsem ob sežiganju fosilnih goriv. Izmed vanadijevih spojin je
zelo toksičen vanadijev pentaoksid. Mednarodna agencija za raziskave raka je vanadijev
pentaoksid uvrstila med možne rakotvorne snovi za ljudi (2b. skupina). Pri poskusnih
živalih je vdihovanje vanadijevega pentaoksida povzročilo morfološke in funkcionalne
spremembe možganov. Kopičenje vanadija v možganih povezujejo z vedenjskimi in
kognitivnimi težavami.
Talij (Tl)
Talij je prisoten v izpustih cementarn in termoelektrarn. Talij nima znane fiziološke
vloge in velja za eno najbolj strupenih težkih kovin. Natančen mehanizem toksičnosti
talija ni znan, verjetno pa moti presnovo glutationa in ravnotežje kalija ter povzroča
oksidacijski stres. Kopiči se v naravi in tudi v ljudeh, predvsem v kosteh, ledvicah in
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živčnem sistemu. Posledice kronične izpostavljenosti nizkim koncentracijam talija še niso
znane, najverjetneje pa povzroča bolezni živčevja (39).
Izpostava mešanici težkih kovin
Pri izpostavljenosti težkim kovinam moramo vedno upoštevati hkratno izpostavljenost
več težkim kovinam hkrati in tudi drugim onesnaževalom, saj lahko to močno ojači
toksični učinek posameznih kovin. To je zelo pomembno pri sežiganju odpadkov in
izpostavi težkim kovinam ob vdihovanju delcev PM in ultrafinih delcev, na površini katerih
so lahko istočasno vezane številne težke kovine (slika 1).
Zaključek
Sežigalnice odpadkov so povezane s pogostejšimi rakavimi obolenji in
reproduktivnimi težavami ter verjetno tudi srčno žilnimi in pljučnimi bolezni lokalnega
prebivalstva (1). Pri načrtovanju novih sežigalnic ali sosežigalnic odpadkov in oceni
njihovih vplivov na lokalno prebivalstvo moramo upoštevati tudi posebnosti prebivalcev,
npr. povečano obolevnost zaradi drugih onesnaževal v okolju, in vpliv že prisotnih
lokalnih onesnaževalcev, npr. drugi industrijski obrati in prometnice, kot je to v Zasavju
(40) in Anhovem (41).
Pri vrednotenju vpliva toksičnih snovi v izpustih sežigalnic in sosežigalnic na zdravje
ljudi se moramo zavedati, da so njihovi učinki lahko sinergistični in se lahko celo
pomnožujejo, tako da mejne vrednosti ne zagotavljajo zdravega okolja lokalnemu
prebivalstvu.
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RADIOIZOTOPI V IZPUSTIH SEŽIGALNIC IN TERMOELEKTRARN
Luka Ležaić
Izvleček
S porastom pridobivanja energije iz termoelektrarn in ravnanju z odpadki v
sežigalnicah narašča tudi sevalna obremenitev okolja zaradi radioaktivnosti v naravnih
ali umetnih virih sevanja. Sevalna obremenitev zaradi uporabe premoga v
termoelektrarnah nastopa zaradi naravno prisotnih radionuklidov uranovega in torijevega
niza. Radioaktivnost se v okolje širi zaradi uhajanja izpustov in uporabe ostankov sežiga
v industriji (gradbeništvo); sevalna obremenitev prebivalstva je običajno nizka, lahko pa
postane pomembna pri uporabi premoga nizke kakovosti in visoke vsebnosti
radionuklidov. Tudi pri ravnanju z odpadki lahko pride do sežiga naravnih ali umetnih
virov sevanja. Naravni viri običajno povzročajo nizko sevalno obremenitev okolja,
nasprotno pa umetni (medicinski in industrijski) viri sevanja pri nenamernem sežigu lahko
povzročijo pomembno sevalno obremenitev.
Uvod
V življenjskem okolju smo stalno izpostavljeni radioaktivnemu sevanju. Viri
radioaktivnega sevanja so naravni (kozmično sevanje, zemeljski viri) in umetni
(proizvedeni s strani človeka; v prvi vrsti radioaktivni viri v zdravstvu). Povprečna letna
izpostavljenost radioaktivnemu sevanju iz naravnega ozadja znaša okoli 2,4 mSv, umetni
viri dodajo povprečno še 0,4 mSv za skupno letno izpostavljenost okoli 2,8 mSv.
Potencialni vir naraščajoče izpostavljenosti radioaktivnemu sevanju predstavlja
sežiganje radioaktivnih snovi: tradicionalno so te predstavljale premog v
termoelektrarnah, v naraščanju pa je tudi uporaba sežigalnic odpadkov, kjer lahko
potencialno prihaja do sežiga radioaktivnih snovi.
Izpusti termoelektrarn
Premog, ki ga v termoelektrarnah uporabljamo kot vir energije, vsebuje naravno
prisotne radionuklide. Pomembni so prevsem radionuklidi uranovega in torijevega niza
(238U, 226Ra, 210Pb, 232Th, 228Ra) ter kalij (40K). Vsebnost radionuklidov je odvisna od
kvalitete premoga: najvišje vsebnosti opažamo v nizko kvalitetnem premogu, kot sta
lignit in rjavi premog (238U: okoli 120 – 430 Bq/kg; te vrednosti so bistveno manjše v
visoko kvalitetnem (običajno črnem) premogu ( 238U: okoli 15 – 40 Bq/kg)). S sežiganjem
nastanejo t. i. tehnološko ojačeni naravno prisotni radioaktivni materiali (angl.
technologically enhanced naturally occurring radioactive materials, TENORM), med
katere štejemo tudi ostanke sežiga premoga (angl. coal-combusting residuals, CCR). Pri
sežiganju premoga se radionuklidi nahajajo v nastajočih plinastih in trdnih izpustih (filtrski
pepel). Slednji se razlikujejo po velikosti delcev, od katere je odvisna prisotna
(radio)aktivnost – ta z velikostjo delcev upada. V primerjavi s premogom aktivnost v
trdnih izpustih (TENORM) pomembno narašča (faktor 3 – 10). Velikost delcev je
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pomembna tudi pri izpustih, ki z termoelektrarn uhajajo, saj ta po uporabljenih modelih
vpliva na distribucijo v okolju glede na razmere (gibanje zraka, vlažnost …).
Po opravljenih raziskavah izpostavljenost sevanju v okolici termoelektrarn za najbolj
izpostavljeno populacijo (vdihavanje in vnos poljščin v območju nalaganja izpustov)
znaša od 0,04 do 0,25 mSv/leto. Vrednosti so večinoma pod mejo za izpostavljenost
splošnega prebivalstva (1 mSv/leto), lahko pa slednjo dosežejo ali pa presežejo, če
uporabljen premog vsebuje visoko količino radionuklidov. Pomemben tehnološki dejavnik
pri uhajajočih emisijah je učinkovitost filtrskega sistema, ki poleg vsebnosti radionuklidov
uporabljenega premoga pojasni razhajanja v meritvah.
Nastale CCR lahko uporabimo v gospodarstvu. Najpogosteje se filtrski pepel
uporablja kot dodatek oziroma nadomestek cementu pri gradbenem materialu ali zidakih.
Izpostavljenost sevanju v tem primeru lahko po uporabljenih modelih nastopa zaradi
vsebnosti radionuklidov v materialu (od 0,1 do 1 mSv/leto) ali pa zaradi nastajajočega
radona (220Rn, 222Rn), pri čemer je vsebnost v prostoru nizka ob predvidevanju nizke
poroznosti materiala (okoli 37 Bq/m 3), lahko pa pomembno naraste ob višji poroznosti
(do 370 Bq/m3). Vrednosti ne presegajo priporočene maksimalne koncentracije (3700
Bq/m3), vendar pa radon kot produkt filtrskega pepela ni edini vir radona v zaprtih
prostorih – bistveno pomembnejši je zemeljski vir.
Izpusti sežigalnic
Z naraščanjem količine odpadkov narašča tudi uporaba sežigalnic kot načina
ravnanja z odpadki. Radioaktivni viri v odpadkih so lahko naravnega izvora (hrana,
proizvodnja in uporaba celuloze); vsebujejo lahko nizke količine naravno prisotnih
radionuklidov (226Ra, 210Pb, 210Po). Aktivnosti slednjih so običajno nizke (do 10 Bq/kg),
vendar pa so količine sežganih odpadkov velike – v primeru sežiga okoli 500000 ton
organskih odpadkov letno ti vsebujejo okoli 0,5 Gbq 226Ra, okoli 2 Gbq 210Pb, okoli 4,5
Gbq 210Po. V primeru da bi izpusti znašali 100 % vsebovanih radionuklidov, bi po
uveljavljenem modelu (CROM v8, IAEA) znotraj 1 km od vira izmerili podvojeno vsebnost
radionuklidov v zraku, ki pa bi na letni ravni pomenila dodatno obremenitev s sevanjem v
območju nekaj nSv, kar je minimalno v primerjavi z dopustno izpostavljenostjo (do 1 mSv
letno).
Bistveno bolj pomembne okoliščine predstavljajo morebiten sežig umetnega
radioaktivnega vira. Najpogostejši radionuklidi, pri katerih je tovrsten dogodek možen, so
tisti, ki jih uporabljamo v medicinske (tehnecij-99m, 99mTc; jod-131, 131I) in industrijske
(kobalt-60, 60Co; cezij-137, 137Cs) namene. Sežig v medicinske ali industrijske namene
uporabnih aktivnosti naštetih radionuklidov lahko povzroči pomembne aktivnosti v
aerosolu; sevalna obremenitev pa je nato odvisna od energije in absorpcije radionuklida
– v primeru 131I bi sežig 3700 MBq (aktivnost pri zdravljenju z 131I) lahko v enem dnevu
pomenil sevalno obremenitev okoli 1 mSv – enakovredno dovoljeni letni sevalni
obremenitvi za splošno prebivalstvo.
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Zaključek
Z naraščajočo uporabo premoga v termoelektrarnah in sežigalnic za ravnanje z
odpadki narašča tudi verjetnost višje sevalne obremenitve splošnega prebivalstva iz
naravno prisotnih in umetnih virov sevanja. Na mestu je stalen nadzor obremenitve
okolja z radioaktivnim sevanjem in pregled nad materiali, namenjenimi sežigu. Čeprav je
sevalna obremenitev v večini primerov nizka, pa je posebno pri ravnanju z odpadki v
sežigalnicah potrebna velika previdnost, da se izognemo radioaktivnim izpustom ob
morebitnem sežigu medicinskega ali industrijskega radioaktivnega vira.
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VPLIV SEŽIGALNIC, SOSEŽIGALNIC IN TERMOELEKTRARN NA
ZDRAVJE DELAVCEV IN OKOLIŠKIH PREBIVALCEV
Metoda Dodič Fikfak
Izvleček
Sežiganje smeti se vedno pogosteje uporablja kot učinkovit način uničevanja
odpadkov, hkrati pa tudi za proizvodnjo energije. Dosedanje študije so pokazale, da je
življenje v bližini ali delo v sesežigalnici smeti povezano z večjim tveganjem za razvoj
določenih rakavih bolezni, razvojem kongenitalnih anomalij, večjo umrljivostjo dojenčkov
in povečanim številom splavov. Dominantna pot vnosa teh polutantov je preko
gastrointestinalne poti. Domnevajo, da bi lahko nove tehnologije sežiganja odpadkov
zmanjšale izpostavljenost in posledično tveganje za zdravje.
Kljub tem ugotovitvam pa zelo raznolike kemikalije, ki pri sežigu nastajajo, slabo
načrtovane študije in inkonsistentno poročanje o značilnosti tehnologij sežigalnic
onemogočajo natančnejši odgovor o varnosti sežigalnic. Ali so posledice za zdravje
novejših sežigalnic dejansko manjše, ni še mogoče odgovoriti; manjšemu tveganju bi
namreč bila lahko vzrok tudi prekratka latentna doba oz. prekratek čas, odkar so začele
delovati varnejše sežigalnice.
Uvod
Sodobne sežigalnice smeti predstavljajo vedno večjo skrb prebivalcev po celem
svetu. Pogosto so zgrajene in prilagojene tudi za proizvodnjo energije in so zato
privlačne tudi za odločevalce.
Sežigalnice so povezane z emisijo toksičnih snovi, ki vplivajo na zdravje človeka in
okolja. Štokholmska konvencija predstavlja mednarodne smernice o varnem upravljanju
s trajnimi organskimi onesnaževalci (POPs). Cilj konvencije je minimizirati ali preprečiti
izpostavljenost POP-som. Smernice vključujejo sežigalnice smeti, ker te predstavljajo
potencialni izvor POP-sov, predvsem dioksinom podobne snovi. Sodobnejše sežigalnice
so oblikovane tako, da povzročajo bistveno manjše vplive na okolje, vendar pa
onesnaževalci še vedno nastajajo. Zato varnost sežigalnic upravičeno skrbi prebivalce, ki
živijo v njihovih okolicah.
Dejanski vpliv sežigalnic na zdravje človeka je težko natančno določiti zaradi številnih
motečih dejavnikov, npr. onesnaževanja iz bližnjih industrijskih objektov, prometa,
onesnaženih kmetijskih površin, dolge latentne dobe za nastanek raka, odloženih
učinkov za reproduktivno zdravje, mobilnosti populacije ... Zato bi bilo smiselno, da se
vlade pred izgradnjo sodobnih sežigalnic seznanijo z rezultati raziskav o škodljivih
učinkih sežigalnic na zdravje človeka, na podlagi teh pa odločijo o najvarnejši tehnologiji
in ev. izgradnji sežigalnic.
Pregled literature
V reviji Australian and New Zeland Journal of Public Health je v letu 2019 skupina
avtorjev objavila pregled vse anglosaške strokovne literature o škodljivih vplivih
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sežigalnic na zdravje človeka s ciljem, da zaskrbljenim prebivalcem Avstralije ponudijo
evalvacijo dosedanjih študij, ki so obravnavale škodljive učinke sežigalnic na zdravje
človeka. Prva težava, na katero so naleteli, je bila, da je bilo o vplivu sežigalnic na
zdravje objavljenih razmeroma malo člankov, našli so jih le 93, od teh pa je bilo le 19
kohortnih študij in študij primerov s kontrolami. Ocena teh študij je bila le zadovoljiva (pet
študij) ali slaba (14 študij). Preostalih 74 študij je bilo slabih, bile so v glavnem presečne,
njihov glavni problem pa je bil, da se pri študijah ni upoštevala sistematična napaka (1).
Upoštevajoč torej vseh 94 študij kljub pomanjkljivostim so v 61 študijah ugotavljali
pomemben učinek sežigalnic na zdravje človeka, od teh so v 34 študijah pokazali na
višje izmerjene vrednosti znanih polutantov, kot so po predpisih dovoljeni, v devetih
študijah so odkrili povezavo z nastankom raka, v devetih študijah povezavo z
reproduktivnim zdravjem, v ostalih devetih pa so pokazali na povezavo izpostavljenosti
polutantom iz okolice sežigalnic smeti s hipertenzijo ali motnjo ventilacije. V nobeni študiji
niso govorili o vplivu sežigalnic na splošno zdravje (1).
Kar v 55 študijah so se ukvarjali z meritvami oz. analizo onesnaženja zunanjega
okolja. Te študije so bile v večini presečne; merijo emisije ali koncentracijo nekega
polutantna v vzorcu zemlje odvzete na različni oddaljenosti od sežigalnice ter z modeli, ki
upoštevajo demografske podatke, zaužito hrano in vreme, preračunavajo izpostavljenost
ljudi. Tako so po priporočilih EPA-e modelirali izpostavljenost preko dihal, kože in
prebavil preko zaužite hrane glede na kontaminirano zemljo. V enajstih člankih so
ugotavljali, da sodobne sežigalnice ne predstavljajo pomembnih izpostavljenosti (1).
V šestih člankih so ugotavljali, da je glavna pot vnosa polutanta, ki nastane zaradi
sežiga smeti, skozi hrano. Le v nekaterih člankih so avtorji pri svojih študijah upoštevali
druge polutante v bližini, posebej promet, industrije in rafinerije (1).
O t. i. biološkem monitoringu, za katerega radi trdimo, da je najnatančnejši, so
naredili 36 študij, vendar so jih zaradi neustreznosti morali pet izključiti, v ostalih 31 so
merili izpostavljenost na celičnem nivoju in organske ter anorganske snovi v telesnih
tekočinah in laseh. Preiskovane snovi so vključevale dioksine, furane, težke kovine in
PAH-e. Glede na raznolikost substanc in metod merjenja teh snovi v človekovem telesu
je bila variabilnost rezultatov velika (1).
Povišane vrednosti določenih polutantov so pričakovano našli pri delavcih in
prebivalcih, ki so živeli v neposredni bližini sežigalnic (1).
Spremembe na celičnem nivoju
V študijah na celičnem nivoju so raziskovali aktivacijo imunskih celic, markerje
mutacije in markerje oksidativnega stresa oz. poškodbe. V treh od teh študij so našli
pomembne spremembe na celičnem nivoju. Trije avtorji so izpostavili celice prašnim
delcem iz zraka sežigalnice in odkrili povečano število reaktivnih kisikovih spojin ter
manjšo celično sposobnost preživetja. Primerjava delavcev v sežigalnicah s kontrolno
skupino neizpostavljenih delavcev pa je pokazala značilno povišano aktivacijo celic T pri
delavcih v sežigalnicah. Primerjali so tudi markerje oksidativnega stresa pri prebivalcih,
ki so živeli blizu industrijske sežigalnice, in tistih, ki so živeli blizu mestne sežigalnice. Zdi
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se, da so markerji oksidativnega stresa višji pri tistih, ki živijo v bližini industrijskih
sežigalnic (1).
Dioksini in furani
V devetnajstih člankih so ocenjevali učinke izpostavljenosti polikloriranim
dibenzodioksinom (PCDD) in polikloriranim dibenzofuranom (CDF) na človekovo telo. Le
pet od teh poroča o pomembnih rezultatih. Yamamoto je naredil 39 meritev koncentracije
PCDD/PCDF v krvi delavcev po zaprtju sežigalnice leta 1997 in našel 4,7-krat višjo
koncentracijo PSDD-ja in 21,2-krat višjo koncentarcijo PCDF-ja v krvi v primerjavi s
koncentarcijami istih snovi v krvi lokalnih kmetov. Čeprav so koncentarcije alarmantne,
avtorji verjamejo, da je bila ključna za izpostavljenost starost sežigalnice (2). Tudi Reis je
izmeril pomembno višje vrednosti dioksinov v mleku doječih mater, ki so bile
izpostavljene polutantom iz starih sežigalnic, v primerjavi s koncentracijami dioksionov v
mleku mater, ki so živele v okolici modernejših sežigalnic (3). Prav tako Leem poroča o
signifikantno višjih vrednosti dioksinov v krvi 10-ih prebivalcev, ki so živeli v okolici
industrijskih sežigalnic, v primerjavi z 29-imi delavci in prebivalci, ki so živeli in delali v
okolici mestnih sežigalnic (4). Raziskovalci so preučevali tudi povezavo med zaužito
hrano in koncentracijo dioksinov v krvi pri več kot 1700 prebivalcih blizu 19-ih sežigalnic
in našli značilno višje vrednosti dioksinov v krvi tistih prebivalcev, ki so uživali lokalno
hrano, v primerjavi s tistimi, ki so uživali hrano pridelano drugje (5).
V številnih študijah so primerjale dioksine v krvi ljudi, ki so živeli v neposredni bližini
sežigalnice, s tistimi, ki so živeli dlje, vendar pa niso upoštevali dejstva, da so tudi tisti, ki
so živeli dlje od sežigalnice, lahko jedli hrano iz okolice sežigalnice. Upoštevali niso niti
meteoroloških pogojev; ti so namreč lahko odgovorni za to, da se toksini zanesejo daleč
proč od sežigalnic. Avtorji poudarjajo, da oddaljenost prebivalcev od sežigalnic ne more
biti ustrezen surogat izpostavljenosti. Neupoštevanje tega namreč vodi do t. i.
ekspozicijske misklasifikacije, ki rezultate lažno prikazuje nižje, kot dejansko so.
Težke kovine
Deset študij govori o težkih kovinah, pet od le-teh prikazuje pomembne rezultate.
Tako je npr. Deng s saavtorji ob upoštevanju vseh znanih motečih spremenljivk
izračunal, da so imeli delavci, ki so delali v 25 sežigalnicah, in okolišnji prebivalci
statistično značilno višje koncentracije živega strebra v krvi kot kontrolna skupina (6).
Višje vrednosti svinca v krvi kot pri kontrolni skupini otrok so našli tudi v krvi otrok, ki so
živeli v okolici sežigalnic smeti. V istem članku je avtor s soavtorji poročal tudi o višjih
vrednosti svinca v krvi mater in novorojencev, ki so živeli v okolici sežigalnic. V obeh
primerih so bile vrednosti svinca v krvi še v dovoljenih mejah, čeprav avtorja poudarjata,
da so španski normativi za svinec postavljeni precej visoko (7). Raziskovalci iščejo pri
ljudeh izpostavljenim polutantom sežigalnic tudi arzen. Tako sta Chao in Hwang našla
bistevno višje vrednosti arzena v krvi in urinu delavcev, ki so delali v sežigalnicah.
Delavce so razvrstili po starosti in spolu, upoštevali pa so tudi nošnjo zaščitnih mask
med delom (8). Ranzi pa poroča o od doze odvisnem učinku za težke kovine in PAH-e
med delavci in prebivalci, ki so delali oz. živeli v bližini sežigalnic (9).
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Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH)
V štirih raziskavah so raziskovali obnašanje PAH oz. njihovih metabolitov v urinu
izpostavljenih delavcev; tri od teh prikazujejo pozitivne rezultate. Oh in soavtorji so našli
od 3,5 do 15-krat višje koncentarcije metabolitov PAH v urinu pri delavcih zaposlenih v
sežigalnicah (10), podobno je našel tudi Ranzi s soavtorji (9), medtem ko je Ichiba s
soavtorji primerjal metabolite PAH v urinu pri delavcih, ki so bili izpostavljeni v starih
sežigalnicah, s tistimi, ki so bili izpostavljeni v novih, in ugotovil signifkantno višje
vrednosti med delavci v starih sežigalnicah (11).
Izpostavljenost in rak
Kar nekaj študij govori o tem, da imajo prebivalci, ki živijo v bližini sežigalnic, verjetno
večjo verjetnost za razvoj nekaterih rakov. Vrednost teh študij je zelo omejena predvsem
zato, ker študije ne vključujejo ključne informacije o tipu sežigalnic. Slabo so tudi
definirani kriteriji, kdo so lokalni prebivalci, in slaba je tudi kontrola študij glede na
sistematične napake in moteče spremenljivke.
Non-Hodgkin limfom
Floret je v svoji študiji primerjal pogostost pojavljanja non-Hodgkin limfoma z
izpostavljenostjo dioksinom (od leta 1971 do leta 1976) in ugotovil, da imajo tisti
prebivalci, ki so bili izpostavljeni več kot 0,0004 pg/m3 dioksinov, 2,3-krat večjo verjetnost
za razvoj non-Hodgkinovega limfoma (IZ = 1,4-3,8) (12).
Sarkom mehkega tkiva
Visoko tveganje za sarkom mehkega tkiva so odkrili avtorji, ki so preučevali
izpostavljenosti dioksinom iz sežigalnic v letih od 1972 do 1986. Te so bile višje od 6
fg/m3 (RO=3,27; 95%IZ= 1,35-7,93) (13). Alarmantno visoko tveganje za sarkom
mehkega tkiva med prebivalci Mantove v Italiji je izračunal Comba za prebivalce, ki so
živeli v 2 km okolici sežigalnice (OR=31,4, IZ=5,6-176,1). Mantova v tem času (od 1974
do 1991) ni imela reguliranih izpustov toksičnih snovi (14).
Rak črevesa in pljučni rak
Ranzi je opozoril na dvakrat večje tveganje za smrt zaradi raka debelega črevesa pri
moških, ki so živeli v okolici sežigalnic, in na dvakrat večjo incidenco raka debelega
črevesa pri ženskah iz istega področja (15). Parodi pa je opozoril na večje tveganje za
raka pljuč pri ženskah v povezavi z onesnaženostjo tal s težkimi kovinami v okolici
sežigalnic, vendar pa ni upošteval številnih drugih izvorov polutantov, kar seveda
zmanjšuje vrednost rezultatov (16).
Vpliv polutantov iz sežigalnic na zdravje ljudi poskušajo raziskovalci povezati tudi z
nekaterimi drugimi raki, kot so rak želodca, mehurja, pljuč in plevre.
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Reproduktivno zdravje
V enajstih študijah so raziskovali vpliv sežigalnic na reproduktivno zdravje in v
devetih so odkrili pomembne stranske učinke, predvsem predčasni porod, zmanjšano
kvaliteto in kvantiteto sperme, kongenitalne anomalije, smrt novorojenca in abortus.
Predčasni porod
Čeprav so prezgodnji porod obravnavali le v treh študijah, so v vseh treh odkrili
povezavo med izpostavljenostjo polutantom iz sežigalnic in predčasnim porodom. Kljub
temu da so italijanski raziskovalci v presečni študiji prilagodili rezultate glede na moteče
spremenljivke, so dobili pri primiparah več kot dvakrat večje tveganje za predčasni porod
(RO=2,18, 95%IZ= 1,05-4,53) (17). Rezultati so konzistentni z drugo študijo, ki pa je
vključevala več kot 20000 rojstev. Raziskovalci so odkrili, da so imele matere, ki so bile
izpostavljene povišanim vrednostim prašnim delcev iz sežigalnice, 30 % večjo verjetnost
za predčasni porod (18). Podobno, vendar nekoliko slabšo, povezavo je odkril tudi Lin
(19). Rezultati kažejo na povezavo med izpostavljenostjo polutantom sežigalnice in
prezgodnjim porodom, vendar še vedno ostaja odprto vprašanje motečih spremenljivk.
Analiza sperme
Te študije so redke, avtorji omenjajo le eno, v kateri so raziskovalci opazovali število
in gibljivost spermijev pri komaj šestih delavcih zaposlenih v sežigalnicah smeti,
Rezultate pa primerjali z osmimi kontrolami. Izpostavljeni delavci so imeli pomembno
manj spermijev, prav tako pa so v njihovih spremetozoih našli bistveno več poškodb
DNA kot v primerjalni skupini.
Kongenitalne anomalije
Med petimi študijami kar v štirih odkrivajo pomembne povezave med
izpostavljenostjo polutantom iz sežigalnic in večjim tveganjem za kongenitalne anomalije.
Slednje vključujejo z življenjem nezdružljive anomalije srca in hrbtenjače, spremembe na
ledvicah, anomalije obraza in smrt dojenčka zaradi kongenitalnih anomalij. Táko, sicer
majhno, povezavo opisuje študija angleških avtorjev, vendar pa ta sega daleč nazaj (20).
Pomembnejša je retrospektivna kohortna študija japonskih raziskovalcev, ki dokazuje od
doze odvisen učinek, to je povezuje stopnjo izpostavljenosti mater dioksinom v zemlji in
verjetnost smrti novorojenčkov zaradi kongenitalnih malformacij med leti 1997 in 1998
(21). Pomemben del raziskovanja tega področja so naredili v Franciji, kjer je Cordier
naredil najprej retrospektivno kohortno študijo, nato pa še študijo primera s kontrolami,
kjer je rezultate kontroliral tudi na vse znane moteče spremenljivke ter odkril večje
tveganje za malformacije uro-renalnega trakta (22).
Splav
Med petimi študijami, v katerih so raziskovali povezavo med izpostavljenostjo
polutantom sežigalnic in abortusom, je bila le ena pozitivna (23). Študija je presečna,
zato sama po sebi ne predstavlja resnega dokaza o takem tveganju, seveda pa napeljuje
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na nadaljnje vzročne študije. Nikakor ne gre pozabiti tudi, da so dioksini, prašni delci in
težke kovine, ki se sproščajo ob sežigu smeti v sežigalnicah, znani teratogeni.
Če povzamemo, literatura kaže na povečano tveganje polutantov iz sežigalnic na
reproduktivno zdravje, posebej predčasni porod in kongentalne anomalije.
Razprava
Pregled literature kaže, da kontaminacija hrane in zaužitje polutantov s sežigalnic
predstavlja pomembno tveganje za delavce, bližnje in bolj oddaljene prebivalce. Številne
starejše sežigalnice povezujemo z nekaterimi raki, reproduktivnimi težavami in drugimi
boleznimi.
Zanesljivega zaključka o vplivu polutantov iz sežigalnic na zdravje ljudi pa ni mogoče
postaviti zaradi številnih polutantov, ki pri izgorevanju smeti nastajajo, številnih poti
izpostavljenosti, omejitve študijskega dizajna, nepredvidljivih vremenskih razmer,
neizmerjenih drugih virov onesnaženja, nespecificiranih tipov sežigalnic in čistilnih
sistemov, neznanih časovnic vzdrževanja in neregistriranih tipov smeti, ki se sežigajo.
Zato so doslej dobljeni rezultati študij robustni. Ekspozicijska misklasifikacija je
nedefinirane stopnje velikosti in predstavlja eno od glavnih slabosti študij. Moteče
spremenljivke so številne in redko uporabljene v študijah; gre predvsem za vpliv kajenja,
starosti, spola, kvalitete gospodinjstva, izobrazbe, poklica, časa preživetega zunaj/znotraj
sežigalnice, poti vnosa polutanta itn. Tam, kjer so bile te spremenljivke upoštevane, niso
bistveno vplivale na rezultate študij. Glede na različne izpostavljenosti in različne poti
vnosa polutanta pa ni jasno, kako pomemben je socialnoekonomski status opazovane
populacije.
Rezultati obstoječih študij tudi kažejo, da je povezava z rakom negotova, vendar pa
so povezave s poškodbami na celičnem nivoju zaradi dioksinov, furanov, težkih kovin in
PAH-ov dokaj zanesljive. Vsekakor pa študije kažejo, da vsaj nekateri tipi sežigalnic
verjetno povzročajo večje tveganje za določene tipe rakov.
Čeprav je dokazano, da novejše sežigalnice sproščajo manj polutantov, pa vemo, da
je za razvoj številnih bolezni bistvena kumulativna doza in da je potrebnih veliko let
(latentna doba) do pojava bolezni. Zato bo naslednjih nekaj desetletij težko objektivizirati
potencialno večjo varnost modernih sežigalnic.
Posledično raziskovalci predlagajo, da tudi pri gradnji novodobnih sežigalnic
neodvisna inštitucija načrtuje populacijske prospektivne in dolgo trajajoče študije, da se
vzpostavijo strogi standardi za delovna mesta in emisije, da so delavci redno
pregledovani in da se redno kontrolira kvaliteta zraka in zemlje. Striktno je potrebno
upoštevati Štokholmsko konvencijo, sežigalnice pa morajo izpolnjevati pogoje, ki jih
konvencija postavlja. Sežigalnice morajo biti redno vzdrževane in izpopolnjevane, nove
pa morajo biti locirane daleč od področij, kjer se prideluje hrana (1).
Iz pregledane literature sledi, da ni dovolj dokazov, da bi trdili, da je katerakoli
sežigalnica varna, zato je lokalno prebivalstvo upravičeno zaskrbljeno, pri izgradnji novih
sežigalnic pa je nujno poslušati njihovo mnenje.
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ZDRAVSTVENA TVEGANJA ODLAGALIŠČ NEVARNIH ODPADKOV
IN POŽAROV ODLAGALIŠČ ODPADKOV
Alenka Franko
Izvleček
Delavci, ki delajo na odlagališčih nevarnih odpadkov, so pri svojem delu izpostavljeni
številnim ekološkim, med drugim tudi kemičnim obremenitvam in škodljivostim. Škodljive
kemične snovi na odlagališčih so lahko odpadki sami ali pa to nastanejo med obdelavo
odpadkov. Poleg delavcev in gasilcev je tem snovem zlasti zaradi požarov na
odlagališčih odpadkov lahko izpostavljeno tudi okoliško prebivalstvo. Možni škodljivi
učinki na zdravje se pojavljajo na dihalih, koži, v očeh, prebavilih in tudi drugih organih.
Morebitna zdravstvena tveganja zaradi odlagališč nevarnih odpadkov in požarov
nevarnih odpadkov zbujajo veliko skrb med prebivalci Slovenije in tudi drugih držav,
vendar pa rezultati raziskav na tem področju niso povsem konsistentni, zato so potrebne
nadaljnje raziskave in predvsem redno spremljanje izpostavljenih ljudi.
Uvod
Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), Ministrstvo za okolje in
prostor, v Sloveniji letno nastane okoli 7 milijonov ton odpadkov (1).
Glede na Uredbo o odlagališčih nevarnih odpadkov ločimo odlagališča za:
1. nevarne odpadke;
2. nenevarne odpadke in
3. inertne odpadke.
Po navedeni uredbi je na odlagališče za nevarne odpadke dovoljeno odlagati
nevarne odpadke, ki izpolnjujejo zahteve za nevarne odpadke, določene v prilogi 2
(opisano v nadaljevanju), ki je sestavni del te uredbe; inertne odpadke, ki izpolnjujejo
zahteve za inertne odpadke iz priloge 2 te uredbe, in nenevarne odpadke, katerih
vsebnost biološko razgradljivih snovi ni večja od pet odstotkov mase odpadkov.
Odlagališče, ki se uporablja za skladišče kovinskega živega srebra mora biti posebno, to
je nadzemno odlagališče. Na odlagališče za nevarne odpadke je prepovedano odlagati
komunalne odpadke. Na odlagališče za nenevarne odpadke je dovoljeno odlagati
nenevarne odpadke, ki izpolnjujejo zahteve za nenevarne odpadke iz priloge 2 te
uredbe, nenevarne odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, ki nastajajo
kot ostanki predelave po postopku iz predpisa, ki ureja odpadke, stabilne in nereaktivne
nevarne odpadke, ki izpolnjujejo zahteve za nenevarne odpadke, na odlagalnih poljih,
kjer ni komunalnih odpadkov ali nenevarnih odpadkov z vsebnostjo biološko razgradljivih
snovi, večjo od pet odstotkov mase odpadkov, in odpadke, ki vsebujejo trdno vezani
azbest, če izpolnjujejo zahteve iz priloge 2 te uredbe (2–4).
V prilogi 2 navedene uredbe je zapisano, da vrednosti parametrov izlužka nevarnih
odpadkov pri 10 L/kg ne smejo presegati naslednjih mejnih vrednosti parametrov izlužka:
arzen 25 mg/kg, barij 300 mg/kg, kadmij 5 mg/kg, celotni krom 70 mg/kg, baker 100
mg/kg, živo srebro 2 mg/kg, molibden 30 mg/kg, nikelj 40 mg/kg, svinec 50 mg/kg,
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antimon 5 mg/kg, selen 7 mg/kg, cink 200 mg/kg, kloridi 25000 mg/kg, fluoridi 500 mg/kg,
sulfati 50000 mg/kg, raztopljeni organski vodik 1000 mg/kg in celotne raztopljene snovi
100000 mg/kg (2–4).
Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih
odpadkov je glede na prilogo 2 navedene uredbe treba zagotoviti, da: odpadki ne
vsebujejo drugih nevarnih snovi kakor trdno vezani azbest; se odlagajo samo gradbeni
odpadki, ki vsebujejo trdno vezani azbest, in drugi trdno vezani azbestni odpadki; se
odpadki odlagajo na posebnih odlagalnih poljih ločeno od drugih odpadkov; se območje
z odloženimi odpadki prekriva dnevno in pred vsakim kompaktiranjem, da se prepreči
izpuščanje azbestnih vlaken v okolje; se odpadki, ki niso pakirani, med odlaganjem
škropijo z vodo; površinsko tesnjenje telesa odlagalnega polja z odpadki, ki vsebujejo
azbest, preprečuje izpuščanje azbestnih vlaken v okolje; se na odlagalnem polju z
odpadki, ki vsebujejo azbest, ne izvajajo nobena dela, ki povzročajo širjenje azbestnih
vlaken v okolje, in se po zaprtju odlagališča z odlagalnim poljem z odpadki, ki vsebujejo
azbest, prepreči vsaka uporaba površin odlagališča, ki škodljivo vpliva na zdravje ljudi.
Pri odlaganju gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, in trdno vezanih azbestnih
odpadkov je treba zagotoviti, da se po zaprtju odlagališča hrani načrt odlaganja
odpadkov z navedbo, da so tam odloženi odpadki, ki vsebujejo azbest (2–4).
Izpostavljenost škodljivim ekološkim dejavnikom na odlagališčih nevarnih
odpadkov
Delavci, ki delajo na odlagališčih nevarnih odpadkov, so pri svojem delu izpostavljeni
številnim ekološkim, to je fizikalnim, biološkim in kemičnim obremenitvam in
škodljivostim.
Med fizikalnimi so zlasti pomembni hrup (5), vibracije (6) in toplotne obremenitve (7).
Med biološke obremenitve in škodljivosti sodijo virusi, kot sta virus hepatitisa B in C
(HBV in HCV) ter virus človeške imunske pomanjkljivosti (HIV) (8), številne bakterije, kot
so Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Salmonella typhi Shigella,
Helicobacter pylori, Mycobacterium tuberculosis itd.(9).
Izpostavljenost škodljivim kemičnim dejavnikom na odlagališčih nevarnih
odpadkov
Nevarne kemične snovi se na odlagališčih odpakov lahko nahajajo v trdi, tekoči ali
plinasti obliki. Pri tem obstajajo štiri značilnosti, ki jih opredeljujejo kot nevarne:
vnetljivost, jedkost, reaktivnost in strupenost (10).
Med kemičnimi obremenitvami in škodljivostmi so delavci na odlagališčih
izpostavljeni številnim plinom, prahu in param. Škodljive kemične snovi na odlagališčih
so lahko odpadki sami ali pa to nastanejo med obdelavo odpadkov. Večje tveganje se
pojavlja pri zbiranju, predelavi in recikliranju odpadkov, pri delu na odlagališčih, obratih
za predelavo odpadkov in v sežigalnicah (11).
Na odlagališčih nevarnih odpadkov se lahko nahajajo številne kemične snovi; med
drugim nevarnost za zdravje predstavljajo plini, kot sta metan in ogljikov dioksid, ki
nastajata iz odpadkov (12), ter kemične snovi, kot so benzen, toluen, diklorometan,
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tetrakloretilen, formaldehid, policiklični aromatski ogljikovodiki, dimetilformamid, krom
(VI), trikloroetilen, svinec in njegove spojine, nikelj, kadmij, arzen in njegove spojine,
dikloroetan, PCB, ftalati, butadien in dimetilacetamid, azbest in številne druge (13).
Izpostavljenost škodljivim kemičnim dejavnikom zaradi požarov na odlagališčih
nevarnih odpadkov
Zaradi požarov so na odlagališčih nevarnih odpadkov kemičnim dejavnikom
izpostavljeni predvsem gasilci ter delavci, ki delajo na odlagališčih nevarnih odpadkov.
Pri tem so gasilci na intervencijah, ki niso povezane z zgorevanjem, izpostavljeni
kemičnim snovem, kot so antimon, azbest, kadmij, svinec, perfluorooktanojska kislina in
njen produkt politetrafluoretilen, pesticidi, polibromirane in poliklorirane bifenilne spojine,
silicijev prah itd., pri intervencijah, ki so primarno povezane z izgorevanjem, pa lahko
nastanejo acetaldehid, akrolein, aldehidi, alkani, alkeni, benzen, benzaldehid, bromirani
ogljikovodiki, 1,3-butadien, ogljikov oksid, ogljikov monoksid, klorirani alkani,
klorobenzeni, cikloalkani, ciklopenteni, dioksini in furani, diklorofluorometan, etilbenzen,
formaldehid, glutaraldehid, vodikov klorid, vodikov fluorid, vodikov cianid, metilen klorid,
naftalen, nitrili, dušikov dioksid, fini delci, fosgen, policiklični aromatski ogljikovodiki,
žveplov dioksid, stiren, tetrakloretilen, toluen, trikloretilen, vinil klorid, ksileni ter številne
druge kemične snovi (14–19).
Škodljivi učinki na zdravje
Škodljivi učinki na zdravje zaradi odlagališč nevarnih odpadkov se pojavljajo zlasti pri
delavcih, ki delajo na odlagališčih, gasilcih, ki ga gasijo morebitne požare, lahko pa tudi
pri okoliških prebivalcih. Tako so pri delavcih, ki delajo v tem sektorju, poročali o očesnih,
nazalnih, respiratornih, kožnih in gastrointestinalnih simptomih in zdravstvenih težavah,
ne samo zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem, ampak tudi zaradi izpostavljenosti
biološkim in drugim dejavnikom. Nekateri avtorji so nakazali možnost učinka odmerekodgovor, vendar dokazi niso bili povsem zanesljivi (20, 21).
V raziskavah so poročali o zračni emisiji iz sežigalnic komunalnih odpadkov, vključno
s pepelom in prahom, ki je vseboval težke kovine, poliklorinirane dioksine,
dibenzofurane, policiklične aromatske ogljikovodike, vendar pri tem niso ugotavljali
škodljivih učinkov ali bolezni zaradi teh izpostavljenosti pri delavcih (20). V treh presečnih
raziskavah, v katerih so preučevali vpliv nevarnih odpadkov v sežigalnicah, so ugotovili,
da se povprečne koncentracije težkih kovin, polikloniranih dioksinov in bifenilov v krvi in
urinu pri zaposlenih delavcih niso razlikovale od izmerjenih vrednosti pri kontrolnih
preiskovancih, ki niso bili nikoli zaposleni v sežigalnicah (20, 22–24).
Številne raziskave so izvedli tudi na odlagališčih, kjer poteka recikliranje kovin,
baterij, kablov in žic. Pri tem so preučevali morebitne učinke na zdravje, in sicer tako pri
delavcih kot tudi okoliških prebivalcih. Raziskave so vključevale preiskovance, ki so bili
znatno izpostavljeni težkim kovinam, predvsem svincu. V okviru raziskav v različnih delih
sveta so poročali o povišanih vsebnostih svinca v krvi pri otrocih, ki so delali ali živeli
blizu tovarn oziroma odlagališč, kjer so reciklirali baterije s svinčeno kislino, pri čemer so
ugotavljali letalne ali pa subklinične zastrupitve s svincem (20, 25). V Italiji so v študiji
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primera poročali o delavcu, ki je zaradi zastrupitve s svincem v procesu recikliranja
odpadkov s baterijami, ki so vsebovale svinčevo kislino, razvil anemijo in polinevropatijo
zaradi zastrupitve s svincem (26). V presečni raziskavi so poročali o nazalnih simptomih
in simptomih v prsnem košu zaradi izpostavljenosti, ki je nastala na odlagališčih pri
recikliranju stekla. Navajali so tudi povišane vsebnosti svinca pri delavcu in njegovih
dveh otrocih zaradi recikliranja katodne cevi, narejene iz stekla (20, 27).
Pri recikliranju fluorescentnih luči obstaja možnost izpostavljenosti hlapom živega
srebra, prahu svinca in itrija. V Nemčiji so poročali o primeru dveh delavcev, pri katerih
so se zaradi izpostavljenosti živemu srebru v okviru navedene dejavnosti razvile
zdravstvene težave, ki so bile posledica izpostavljenosti živemu srebru (pri enem delavcu
membranozni glomerulonefritis, pri drugem pa nefrotični sindrom) (20, 28).
V zvezi s poklicno izpostavljenostjo na odlagališčih nevarnih odpadkov so navajali
tudi kontaktni dermatitis zaradi različnih dražečih snovi, kot so olja ali topila oziroma
alergogene snovi, vključno s tiuramom, merkapto mix ali kromati, ter tudi primere
poklicne astme in alergičnega alveolitisa (20).
Predpostavljajo, da se škodljivi učinki zaradi odlagališč nevarnih odpadkov na zdravje
okoliških prebivalcev lahko pojavljajo predvsem v primeru požarov na odlagališčih
nevarnih odpadkov in da so le-ti odvisni predvsem od vrste kemičnih snovi na
odlagališčih. Pri tem pri ljudeh posebno skrb zbuja možnost nastanka kroničnih obolenj,
med drugim raka. Tako je na primer marca leta 2014 na Tajskem izbruhnil velik požar na
odlagališču industrijskih odpadkov, kar je sprožilo strah okoliških prebivalcev predvsem
zaradi morebitnih karcinogenih učinkov. Zaskrbljeni so bili zaradi možnih kroničnih
učinkov trdnih delcev PM10 v območju 5 km od požara. Raziskovalci so ocenili tveganje
za nastanek raka, ki naj bi bilo glede na rezultat raziskave 70,15-kratno. Na podlagi
rezultatov raziskave je bilo podano mnenje, da je potrebno redno spremljanje prebivalcev
v kriznem območju, predvsem kar zadeva problem pljučnega raka (29).
Znano je, da je nenadzorovano kurjenje trdnih komunalnih odpadkov pomemben vir
onesnaževanja zraka in je v mnogih državah zelo razširjeno, vendar pa o tem obstajajo
le omejeni podatki in le redke raziskave (30).
Zaključek
Morebitna zdravstvena tveganja zaradi odlagališč nevarnih odpadkov in požarov
nevarnih odpadkov zbujajo veliko skrb med prebivalci Slovenije in tudi drugih držav,
vendar pa rezultati raziskav na tem področju niso povsem konsistentni. V le redkih
raziskavah preučujejo ta problem celostno, zato so potrebne nadaljnje raziskave.
Problem predstavljajo predvsem pomanjkljivi podatki o izpostavljenosti kemičnim snovem
na odlagališčih in v primeru požarov, na podlagi katerih bi bilo moč predvideti morebitne
škodljive učinke na zdravje tudi dolgoročno.
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VPLIV NEVARNIH KEMIKALIJ V ZRAKU NA DIHALA PRI OTROCIH
Marina Praprotnik
Izvleček
Številne epidemiološke raziskave dokazujejo, da onesnažen zrak pomembno
prispeva k nastanku mnogih bolezni, zlasti bolezni pljuč in srčno-žilnega sistema. V
zadnjih letih vse bolj spoznavamo tudi patofiziološke oziroma molekularne mehanizme
nastanka teh bolezni. Onesnaževala pa niso vzročno povezana le s poslabšanjem astme
in drugih pljučnih stanj, ampak imajo vlogo tudi pri nastanku astme in kronične
obstruktivne pljučne bolezni.
Uvod
Onesnaževala zunanjega in notranjega zraka so snovi v zraku, kot so plini, trdni
delci, hlapne organske spojine in težke kovine, ki škodujejo ljudem, živalim ali rastlinam.
Sodijo med pomembne dejavnike tveganja za razvoj različnih bolezni.
Med plini so najpogostejši žveplov dioksid (SO 2), dušikov dioksid (NO2), ogljikov
monoksid (CO), ozon ter hlapne organske spojine. Drugo skupina onesnaževal pa so
trdni delci, »angl. particulate matter«, PM. Večje delce PM10 (delci z aerodinamičnim
premerom do 10 μm) odstranijo iz dihal mehanizmi lokalne obrambe. Delci PM 2,5, t. i. fini
delci, ki imajo aerodinamični premer do 2,5 μm, so nevarnejši, saj lahko potujejo globlje v
pljuča do alveolov in preko alveolokapilarne membrane vstopijo v sistemski krvni obtok in
dosežejo praktično vse organe v telesu. Ultrafini delci PM1,0 (delci z aerodinamičnim
premerom do 1 μm) pa lahko iz nosno-žrelnega področja preko olfaktornega živca
potujejo celo do osrednjega živčevja (1,2) .
Na splošno velja, da se manjši delci zadržujejo v ozračju dalj časa in prepotujejo
večje razdalje. Večji delci (PM10) se zadržujejo v ozračju nekaj ur, medtem ko manjši
delci (PM2,5) lahko ostanejo v ozračju več tednov. Iz ozračja jih navadno sperejo
padavine (3).
Delci PM2,5 so peti najpomembnejši povzročitelj smrti v svetu. Povzročajo več kot 4
milijone smrti, večino v deželah v razvoju. Nastajajo pri izgorevanju biomase in fosilnih
goriv. Onesnaženost notranjega zraka zaradi kurjave in ogrevanja pa povzroča dodatnih
3,8 milijona smrti, od tega več kot 80 % v najrevnejših državah sveta (1).
Povišane ravni trdnih delcev v zraku se pojavljajo predvsem pozimi, ko se cestnemu
prometu, ki je pomemben vir onesnaženosti zraka, priključijo še dodatni viri –
individualna kurišča in neugodni klimatski pogoji (3).
Onesnažen zrak lahko povzroča simptome neposredno po izpostavitvi, tako da draži
sluznico oči in dihalnih poti (solzenje, kašelj, kihanje) ali pa povzroča simptome in bolezni
zaradi dolgotrajne izpostavitve, ki je večinoma tudi bolj prikrita (4).
Najpomembnejši antropogeni izvor onesnaževal je izgorevanje fosilnih goriv. V
mestih in primestnih območjih pa povzročajo onesnaženost v največji meri promet,
individualna kurišča in dvigovanje usedlin s cestišč. Onesnaževala so poleg
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antropogenega izvora tudi naravnega izvora: to so cvetni prah, dim gozdnih požarov,
meteorski prah in vulkanski pepel (5, 6).
Mehanizem nastanka bolezni zaradi onesnaževal v zraku
Onesnaževala v zraku v telo vstopajo z vdihovanjem. Poškodujejo lokalno obrambo v
dihalih, kot so sluz, migetalke, surfaktant ter alveolarni makrofagi v spodnjih dihalnih
poteh. Molekule in celice, ki tvorijo lokalno naravno imunost v pljučih, so zaradi stika z
zunanjim okoljem preko dihanja najbolj izpostavljene negativnim vplivom onesnaževal iz
okolja in predstavljajo prvo obrambno črto pred njimi. Zaradi vpliva onesnaževal se
spremeni njihovo delovanje in uravnavanje. Surfaktant ima osrednjo vlogo pri obrambi
pljuč, uravnavanju alergijskega odgovora in zdravljenju pljučnega vnetja.
Do leta 1990 so menili, da onesnažen zrak povzroča le obolenja dihal. Pozneje so
ugotovili, da lahko delci s premerom pod 2,5 μm prehajajo skozi alveolokapilarno
membrano, preidejo v sistemski krvni obtok in dosežejo praktično vse organe v telesu in
povzročajo vnetje. Na delce PM2,5 se lahko pritrdijo tudi toksične kovine, kot so kadmij,
arzen, in svinec, in žveplo ter z njimi dospejo do alveolov in preko alveolokapilarne
membrane v sistemski krvni obtok. V telesu se sprostijo z delcev in poškodujejo pljučno
tkivo, lahko pa z delci preidejo tudi v kri in dospejo do različnih organov v telesu (7).
Poleg tega neposrednega učinka pa lahko onesnaževala povzročajo tudi posredno
poškodbo pljuč in drugih organov preko vnetja in oksidativnega stresa (8).
Vnetje posredovano z onesnaževali: eden od najpomembnejših mehanizmov, preko
katerega onesnaževala povzročajo poškodbo pljuč, je nastanek vnetja.
Znotrajcelične poti, preko katerih vnetje povzroči poškodbo pljuč, še niso povsem
pojasnjene. Vemo, da imata pomembno vlogo pri nastanku vnetne reakcije naravna in
pridobljena imunost. Onesnaževala se po vstopu v pljuča preko še neznanih ligandov
vežejo na receptorje (npr. Toll-u podobni receptorji-TLR) na površini celic kot so
alveolarni makrofagi, nevtrofilci, dendritične celice, epitelijske celice in sprožijo aktivacijo
znotrajceličnih signalih poti. To pripelje do sproščanja cele palete vnetnih mediatorjev iz
celic, kot so citokini, kemokini, adhezijske molekule. Ti mediatorji povzročajo vnetni
odgovor lokalno v pljučih in preko izločanja v kri tudi v različnih drugih organih.
Oksidativni stres zaradi onesnaževal: onesnaževala (ozon, PM2,5, NO2 ...), ki z vdihanim
zrakom vstopijo v telo (pljuča), povzročajo poškodbo pljuč zaradi oksidativnega stresa
preko dveh mehanizmov: 1) neposredno s tvorbo prostih radikalov in 2) posredno preko
spodbujanja nastanka vnetja (5).
ad1) Če količina prostih radikalov preseže raven zaščitnih antioksidantov, nastane
oksidativni stres, ki povzroči okvaro proteinov, lipidov in dednega materiala v celicah.
ad2) Ena od posledic oksidativnega stresa je tudi nastanek vnetja. Onesnaževala
namreč spodbudijo sproščanje proinflamatornih citokinov, kemokinov in adhezijskih
molekul v dihalnih poteh. Te signalne molekule nato povečajo dotok vnetnih celic v
pljuča. Aktivirane vnetne celice sproščajo velike količine prostih radikalov; nastane t. i.
drugi val oksidativnega stresa (6-18 ur po prvem) (5, 9, 10). Variacije v genih, ki
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nadzorujejo nastanek vnetnih mediatorjev, kot so TLR, faktor tumorske nekroze (TNF)-α
in številni drugi, povečajo dovzetnost posameznika za vplive onesnaževal (1).
Zakaj so otroci bolj dovzetni za vplive onesnaženega zraka
Otroci so biološko dovzetnejši za neugodne vplive onesnaževal zaradi nezrelosti
organov in imunskega odziva, ki nudi slabšo obrambo pred vdihovanimi onesnaževali.
Pljuča pri otroku so še v obdobju rasti, zato izpostavitev onesnaževalom lažje vpliva na
njihov razvoj in pljučno funkcijo.
Otroci imajo v primerjavi z odraslimi večji minutni volumen dihanja na površino telesa.
Na prostem preživijo več časa kot odrasli, pogosto v času največje koncentracije PM
delcev v zraku in pogosteje kot odrasli dihajo skozi usta, kar zmanjša čiščenje grobih
delcev v nosni votlini. Na prostem so tudi bolj telesno dejavni, kar poveča hitrost dihanja
in posledično večje odlaganje onesnaževal na sluznico dihalnih poti (1).
Bolezni dihal
Epidemiološke raziskave kažejo na jasno povezavo med izpostavitvijo
onesnaževalom v zraku in respiratornimi simptomi pri otrocih, kot so kašelj, piskanje,
težko dihanje ter nižja pljučna funkcija (10).
Skoraj polovica otrok, ki živi v neposredni bližini zelo prometnih avtocest, ima nižjo
pljučno funkcijo in povečano vnetje v dihalnih poteh. Njihovi starši pa so poročali o
pogostejšem kroničnem kašlju, piskanju v prsih in pogostejših alergijah na hrano, kot je
to veljalo za otroke, ki niso živeli ob avtocesti (11).
Švedska rojstna kohorta, v katero je bilo zajetih več kot 2000 otrok, ki so jih spremljali
do 16. leta starosti, je pokazala negativno povezavo med s prometom povezanimi
onesnaževali zraka v prvem letu življenja in pljučno funkcijo v starosti 16. let. To
dokazuje, da ima izpostavitev neugodnim dejavnikom iz okolja v prvem letu življenja
daljnosežne neugodne učinke na pljučno funkcijo. Raziskovalci menijo, da je pri otrocih z
nižjo pljučno funkcijo zaradi izpostavitve onesnaženemu zraku večje tveganje za
nastanek kronične obstruktivne pljučne bolezni kasneje v življenju (12).
Otroci brez astme, ki živijo v bližini zelo prometnih cest, imajo več kot 4 % nižjo
pljučno funkcijo – FEV1. Znano je, da pljučna funkcija ostane v svojih »tirnicah« tudi v
odrasli dobi (13).
Astma
Povišana raven onesnaževal v zraku je vzrok za poslabšanje astme. Izpostavitev
NO2 je povezana s povečanim številom obiskov v dežurni ambulanti in povečano
uporabo zdravil pri otrocih z astmo (14, 15). Vloga onesnaženega zraka v nastanku
astme je manj jasna, vendar novejše raziskave kažejo na trdne povezave (17-19).
Da bi lahko čim natančneje ocenili, kolikšen del astme pri otrocih povzročajo
onesnaževala v zraku in med njimi predvsem avtomobilski izpušni plini (angl. trafficrelated air pollution, TRAP), so razvili poseben algoritem, t. i. angl. full-chain health
impact assessment model, pri katerem so združili 4 različne modele: promet, emisije,
razporeditev v atmosferi ter ocenjevanja vpliva na zdravstveno stanje. Ta algoritem
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zajema celotno verigo od izvora onesnaževal do vpliva na zdravstveno stanje. Izsledki so
pokazali, da je od 18 % do 38 % vseh primerov astme pri otrocih posledica onesnaževal
zraka iz različnih virov. Od 7 % do 12 % primerov astme pa je posledica izključno
onesnaževal iz prometa (14).
Kitajska je šolski primer, kako onesnaženost zraka vpliva na poslabšanje astme.
Opažali so izrazit porast astme sočasno s porastom industrializacije in povečanim
prometom (15). V času olimpijskih iger, ko so z različnimi ukrepi znižali onesnaženost
zraka v Pekingu, so ugotavljali za več kot 40 % manj ambulantnih obiskov zaradi astme
(16).
Tudi v kanadski rojstni kohorti, ki je zajela več kot 65000 otrok, so ugotovili, da
izpostavljenost povišani ravni NO2 v prenatalnem obdobju pomembno poveča tveganje
za nastanek kronične astme (za 51 % za astmo z zgodnjim začetkom in za 25 % za
astmo s poznim začetkom) (17).
Nedavno objavljena raziskava iz 18 evropskih držav, kjer živi več kot 63 milijonov
otrok do 14. leta, je pokazala, da bi z upoštevanjem priporočil o kvaliteti zraka Svetovne
zdravstvene organizacije za NO2 in PM2,5 lahko znižali nastanek astme za 0.4 % in 11 %
na leto. Če pa bi upoštevali najnižje vrednosti za NO 2, PM2,5 in črni ogljik (tovornjaki!),
kar so jih zasledili v strokovni literaturi, bi lahko znižali nastanek astme za 23 %, 33 % in
15 % na leto. Povedano drugače: 33 % astme pri otrocih do 14. leta v 18 evropskih
državah je posledica onesnaženosti zraka s PM2,5 delci, 23 % zaradi onesnaženosti z
NO2 in 15 % na leto zaradi črnega ogljika. Te primere bi z ustrezno okoljsko zakonodajo
in njenim doslednim upoštevanjem lahko preprečili (18).
Zanimivo je, da je nedavna ameriška raziskava pokazala primerljive rezultate:
onesnaževala iz prometa (TRAP) so vzrok za velik delež astme pri otroku in je ne le
poslabšajo, ampak so vzrok za njen nastanek. Od 18 % do 42 % astme pri otroku je
posledica izpostavitve TRAP, odstotek je odvisen od vrste onesnaževala. PM 10 so
odgovorni za največji delež astme, NO2 za najmanjši. Avtorji raziskave poudarjajo, da bi
te primere astme z ustrezno zakonodajo lahko preprečili (19).
Akutne okužbe dihal
Epidemiološke raziskave so pokazale, da onesnaževala zunanjega in notranjega
zraka poleg astme vplivajo tudi na pogostost akutnih okužb dihal. Kaže, da
onesnaževala znižajo sposobnost makrofagov, da bi fagocitirali respiratorne viruse.
Povišana koncentracija PM2,5 delcev je povezana s pogostejšimi obiski v dežurni službi
zaradi okužb zgornjih dihal, astme in piskanja (20).
V kitajski raziskavi so ugotovili, da je najmočnejša povezava med koncentracijo
onesnaževal in pojavom virusnih in bakterijskih okužb dihal pri otrocih mlajših od 3 let
(21).
Raziskave na živalskem modelu so pokazale, kako onesnaževala lajšajo širjenje
virusa v dihalnih poteh. Onesnaževala v pljučih spodbudijo izločanje proinflamatornih
citokinov (CC16, sekretorni protein iz Clarovih celic; TNF-α, faktor tumorske nekroze α;
IL-6, interlevkin-6), ki povzročijo nastanek sprememb na migetalčnem epiteliju sapnika v
smislu nastanka skvamozne metaplazije, kar olajša širjenje virusne okužbe (22).
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Alergijski rinitis
Globalna industrializacija in sočasno povečana koncentracija antropogenih
onesnaževal ima pomembno vlogo tudi pri nastanku in poslabšanju alergijskega rinitisa.
Otroci, ki so bili pred rojstvom in v zgodnjem otroštvu izpostavljeni onesnaževalom,
so imeli pogosteje alergijski rinitis (23). Tudi nedavno objavljena metaanaliza je
pokazala, da izpostavitev onesnaževalom zunanjega zraka poveča tveganje za nastanek
alergijskega rinitisa (24).
Zaključek
Epidemiološke raziskave so nedvomno dokazale, da onesnažen zrak pomembno
prispeva k nastanku in poslabšanju številnih bolezni, zlasti bolezni pljuč in srčno-žilnega
sistema. Negativni vplivi na zdravje so prisotni, tudi če so vrednosti onesnaževal v
ozračju v dovoljenih mejah, kar kaže na to, da bi morali biti okoljski standardi strožji,
nadzor nad viri onesnaževanja pa učinkovitejši. Zlasti zavezujoči bi morali biti podatki
najnoveških raziskav, da je 33 % astme pri otrocih do 14. leta posledica onesnaženosti
zraka s PM2,5 delci. Z ustrezno okoljsko zakonodajo glede dovoljene ravni PM delcev bi
torej lahko preprečili tretjino primerov otroške astme.
Literatura
1. Schraufnagel DE, Balmes JR, Clayton TC et al. Air pollution and noncommunicable
diseases. Chest 2019; 155:409-16.
2. Kelly FJ, Fussell JC. Air pollution and airway disease. Clin Exp Allergy 2011; 41:
1059-71.
3. NIJZ. Povišane ravni delcev PM10 v zraku - priporočila za prebivalce. Dostopno na
https://www.nijz.si/sl/povisane-ravni-delcev-pm10-v-zraku-priporocila-za-prebivalce
4. Silveyra P, Floros J. Air pollution and epigenetics: effects on SP-A and innate host
defence in the lung. Swiss Med Wkly 2012; 142: w13579.
5. Esposito S, Tenconi R, Lelii M, Preti V, Nazzari E, Consolo S, Patria MF. Possible
molecular mechanisms linking air pollution and asthma in children. BMC Pulm Med
2014; 14: 31.
6. Khreis H, de Hoogh K, Nieuwenhuijsen MJ. Full-chain health impact assessment of
traffic-related air pollution and childhood asthma. Environ Int 2018;114:365-75.
7. Losacco C, Perillo A. Particulate matter air pollution and respiratory impact on
humans and animals. Environ Sci Pollut Res Int 2018; 25: 33901-10.
8. Kelly F. Oxidative stress: its role in air pollution and adverse health effects. Occup
Environ Med 2003; 60: 612–6.
9. Patel MM, Chillrud SN, Deepti KC, Ross JM, Kinney PL: Traffic-related air pollutants
and exhaled markers of airway inflammation and oxidative stress in New York City
adolescents. Environ Res 2013, 121:71–7.
10. Plummer LE, Smiley-Jewell S, Kent EP. Impact of air pollution on lung inflammation
and the role of Toll-like receptors.
International Journal of Interferon, Cytokine and Mediator Research 2012; 4: 43-57.

72

Vpliv sežiganja odpadkov na okolje in zdravje

11. Nordling E, Berglind N, Melén E, Emenius G, Hallberg J,et al. Traffic-related air
pollution and childhood respiratory symptoms, function and allergies. Epidemiology
2008, 19: 401–8.
12. Schultz ES, Hallberg J, Bellander T, et al. Early-life exposure to traffic-related air
pollution and lung function in adolescence. Am J Resp Crit Care Med 2016; 193:
171–7.
13. Urman R, McConnell R, Islam T, et al. Associations of children's lung function with
ambient air pollution: joint effects of regional and near-roadway pollutants. Thorax
2014; 69: 540-7.
14. Khreis H, Ramani T, de Hoogh K, et al. Traffic-related air pollution and the local
burden of childhood asthma in Bradford, UK. International Journal of Transportation
Science and Technology 2019; 8: 116-28.
15. Watts J. Doctors blame air pollution for China’s asthma increases. Lancet 2006;
368: 719–20.
16. Li Y, Wang W, Wang J, Zhang X, Lin W, Yang Y. Impact of air pollution control
measures and weather conditions on asthma during the 2008 summer Olympic
games in Beijing. Int J Biometeorol 2011; 55: 547-54.
17. Sbihi H, Koehoorn M, Tamburic L, Brauer M. Asthma trajectories in a populationbased birth cohort: Impacts of air pollution and greenness Am J Respir Crit Care
Med 2017; 195: 607–13.
18. Khreis H, Cirach M, Mueller N, et al. Outdoor air pollution and the burden of
childhood asthma across Europe. Eur Respir J 2019; v tisku.
19. Alotaibi R, Bechle M, Marshall JD et al. Traffic related air pollution and the burden of
childhood asthma in the contiguous United States in 2000 and 2010. Environ Int
2019; 127: 858-67.
20. Strickland MJ, Hao H, Hu X, et al. Pediatric emergency visits and short-term
changes in PM2.5 concentrations in the U.S. state of Georgia. Environ Health
Perspect 2016; 124: 690-6.
21. Zhang D, Li Y, Chen Q, et al. The relationship between air quality and respiratory
pathogens among children in Suzhou City. Ital J Pediatr 2019; 45: 123.
22. Xiao C, Li S, Zhou W, et al. The effect of air pollutants on the microecology of the
respiratory tract of rats. Environ Toxicol Pharmacol 2013; 36: 588-94.
23. Deng Q, Lu C, Yu Y, et al. Early life exposure to traffic-related air pollution and
allergic rhinitis in preschool children. Respir Med 2016; 121: 67-73.
24. Zou QY, Shen Y, Ke X, et al. Exposure to air pollution and risk of prevalence of
childhood allergic rhinitis: A meta-analysis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2018; 112:
82-90.

73

Vpliv sežiganja odpadkov na okolje in zdravje

VPLIV BIVANJA V ONESNAŽENEM OKOLJU NA DUŠEVNO
ZDRAVJE
Peter Pregelj
Izvleček
Vse bolj postajajo poznani okoljski dejavniki, ki vplivajo na pojavljanje psihičnih
motenj in posledično tudi samomorilnega vedenja v povezavi z njimi. Ne le dejavniki, ki
vplivajo na posameznika preko psiholoških mehanizmov, ampak tudi dejavniki, ki vplivajo
preko bioloških mehanizmov, med katere sodijo tudi okoljski dejavniki, povezani z
onesnaženim okoljem. Raziskave tako ugotavljajo na primer povezanost med
onesnaženim zrakom in pojavljanjem psihičnih motenj ter podajajo vse več podatkov tudi
o nevrobioloških mehanizmih nastanka psihičnih motenj, kot je na primer pojavljanje
kroničnega vnetja ob izpostavljanju tovrstnim dejavnikom iz okolja. Odpravljanje vzrokov
nastanka psihičnih motenj utegne zmanjšati breme teh motenj za posameznika in
družbo. V primeru da se psihična motnja že pojavi, pa je smiselno zgodnje
prepoznavanje in zdravljenje, saj nezdravljenje psihične motnje utegne privesti do
ireverzibilnih sprememb v delovanju osrednjega živčevja.
Breme psihičnih motenj
Psihične motnje predstavljajo veliko obremenitev za posameznika in družbo.
Ocenjujejo, da vsako leto 38,2 % populacije v Evropski uniji trpi za eno izmed psihičnih
motenj, kar ustreza 164,8 milijonov oseb. Skupni stroški možganskih bolezni v Sloveniji
so za leto 2010 ocenjeni na 2,425 milijarde EUR, prilagojenih na pariteto kupne moči
(EUR PKM), kar pomeni 7 % bruto domačega proizvoda. Največji delež predstavljajo
neposredni zdravstveni stroški (42,3 %), nekoliko manj pa posredni stroški (35,7 %) in
neposredni nezdravstveni stroški (22,0 %) (2). Tako postajajo predvsem motnje
razpoloženja, zlasti pa depresivna motnja, bolezen z največjim bremenom v zahodnem
svetu (3).
Vzroki nastanka psihičnih motenj
Pri iskanju vzrokov nastanka psihičnih motenj ugotavljajo prepletanje tako genetskih
kot okoljskih dejavnikov, ki privedejo do pojavljanja psihičnih motenj. Glede na
posamezno psihično motnjo je tovrsten vpliv večji ali manjši. Tako pri psihičnih motnjah,
kot sta shizofrenija in bipolarna motnja razpoloženja, prevladujejo genetski dejavniki,
vendar ne izključno, pri motnjah povezanih s stresom pa okoljski dejavniki (4). Med
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motnje, na pojavljanje katerih vplivajo v približno enakem deležu okoljski in genetski
dejavniki, pa sodijo nekatere bolezni odvisnosti in depresivne motnje (4). Proučevanje
genetskih dejavnikov pri večini psihičnih motenj ne kaže na izoliran vpliv posamezne
variante gena ali drugih posebnosti v genetskem zapisu, pač pa pri večini oseb na
sočasen vpliv velikega števila dejavnikov s posameznim relativno majhnim vplivom (5).

Vpliv onesnaženja na pojavljanje psihičnih motenj
Različne raziskave kažejo na vpliv onesnaženosti okolja na pojavljanje psihičnih
motenj ne le preko psiholoških dejavnikov (vpliv stresa v povezavi z bivanjem v
onesnaženem okolju), ampak tudi preko fizikalnih, kemijskih in bioloških dejavnikov, ki
vplivajo na delovanje osrednjega živčevja mimo ali ob psiholoških dejavnikih. Tako na
primer v eni od raziskav ugotavljajo povezanost med onesnaženostjo zraka v
posameznem področju s povečanim tveganjem za pojavljanje psihičnih motenj (6). V
raziskavi, ki je vključevala različna področja v ZDA in na Danskem, so proučevali vpliv
onesnaženosti zraka na pojavljanje različnih psihičnih motenj. V raziskavo so vključili 151
milijonov oseb vključenih v zdravstveno zavarovanje v ZDA in 1,4 milijona oseb
vključenih v Danski zdravstveni sistem. Ob podatkih Environmental Protection Agency
(EPA) so ocenili izpostavljenost posameznika onesnaženosti zraka ter tako ugotavljali
povezavo med to izpostavljenostjo in pojavljanjem psihičnih motenj (6). Ugotovili so
velike razlike v okoljskih dejavnikih v različnih predelih ZDA. Tako so ugotovili slabšo
kvaliteto zraka ob večjih mestih na vzhodni in zahodni obali ZDA, splošno pa boljšo
kvaliteto zraka v osrednjem predelu ZDA (6).
Najmočnejši napovedni dejavnik za pojavljanje bipolarne motnje razpoloženja, ob
upoštevanju etnicitete, je bila kvaliteta zraka (opredeljena z US Environmental Protection
Agency [EPA]) z indeksom okoljske kvalitete (Environmental Quality Index [EQI])) (6).
Najslabša kvaliteta zraka je bila povezana z okrog 27 % porastom pojavljanja bipolarne
motnje razpoloženja (6). Ocenjena stopnja pojavljanja bipolarne motnje razpoloženja je
bila za 16,4 % večja v najbolj naseljenih okrožjih (6). V pojavljanju te diagnoze v okrožjih
z najslabšo kvaliteto zraka so pri veliki depresiji ugotovili blag porast, 6 % (6). Nasprotno
pa je bila onesnaženost zemlje najboljši napovedeni dejavnik za povečano pojavljanje
osebnostnih motenj (6). Področja z najslabšo kvaliteto zemlje so bila povezana z
ocenjenim 19,2 % povečanjem pojavljanja osebnostnih motenj (6).
Podobno avtorji nedavnega pregleda literature, ki je vključeval 13 raziskovalnih
člankov in 16 preglednih člankov o vplivu onesnaženega okolja na pojavljanje
shizofrenije in drugih psihotičnih motenj, ugotavljajo, da obstaja verjetnost, da
ksenobiotične težke kovine, kot sta svinec in kadmij, onesnaževalci zraka, kot so trdi
delci in dušikovi in žveplovi oksidi in organska topila, utegnejo biti dejavniki, ki vplivajo na
pojavljanje navedenih psihičnih motenj (7).
Podobno avtorji sistematičnega pregleda literature o vplivu onesnaževalcev zraka na
kognitivno funkcioniranje in na pojavljanje demence ugotavljajo, da so v večini od
vključenih raziskav, skupno 18, ugotovili povezavo izpostavljenosti onesnaženemu zraku
z vsaj enim pokazateljem, povezanim z demenco, vendar pa so se v priključenih
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raziskavah pokazale tudi različne metodološke pomanjkljivosti, predvsem pri odkrivanju
oseb z demenco v populaciji (8).
Tako so v eni izmed vključenih raziskav na primer pokazali povezavo z izpostavitvijo
trdim delcem v zraku in hitrejšo krnitvijo kognitivnega funkcioniranja (9). V raziskavo so
vključili 19409 žensk v ZDA v starosti od 70 do 81 let (9). Spremljali so izpostavljenost
trdim delcem velikosti 2,5-10 μm in manj v zadnjem mesecu in v 7–14 letih ter spremljali
upad kognitivnega funkcioniranja v letih od 1995 do 2001 (9). Tako v skupini z večjo
izpostavitvijo delcem velikosti od 2,5 do 10 μm kot tudi v skupini izpostavljeni več delcem
velikosti pod 2,5 μm so ugotovili hitrejši upad na področju kognitivnega funkcioniranja
(9).
Dvoletni upad na splošni lestvici je bil 0,020 standardnih enot slabši ob povečani
izpostavitvi za 10 μg/m3 delcev velikosti od 2,5 do 10 μm in poslabšanje za 0,018
standardnih enot ob vsakem povečanju trdih delcev velikosti manj kot 2,5 μm za 10
μg/m3 v zraku (9). To poslabšanje je bilo podobno, kot so ga avtorji ugotavljali pri
ženskah, ki so se po starosti razlikovale za dve leti, kar kaže, de je učinek dolgotrajne
izpostavitve 10 μg/m3 trdim delcem v zraku enak poslabšanju kognitivnega funkcioniranja
pri postaranju za dve leti (9).
Nevrobiološki mehanizmi vpliva
Predvsem iz predkliničnih raziskav so znani mehanizmi vpliva različnih
onesnaževalcev zraka na delovanje osrednjega živčevja. Vse bolj pa postajajo znani tudi
negativni vplivi kroničnega vnetja in citotoksičnosti na pojavljanje različnih duševnih
motenj. Neposreden vzročen učinek različnih onesnaževalcev zraka na kognitivne
funkcije je biološko možen. Raziskave na živalih so pokazale, da trdi delci v zraku lahko
vstopajo v možgane preko krvnega obtoka in se izognejo možgansko žilni barieri ali pa
utegnejo vstopati neposredno prek olfaktornega živca. Ugotovili so tudi različne
povezave med trdimi delci v zraku in patofiziološkimi procesi, ki vodijo do demence (8).
Predklinične raziskave so tako pokazale na tri možne mehanizme delovanja
onesnaževalcev na delovanje osrednjega živčevja: 1 posreden transport onesnaževalcev
zraka preko pljuč, kar vodi do sistemskega vnetja, trdi delci v zraku tako sprva povzročijo
vnetje dihal, ki nato povzroči sistemsko vnetje perifernega živčevja, kar pa vodi v
pojavljanje citokinov v osrednjem živčevju in do aktivacije mikroglije in do oksidativne
okvare genoma; 2 neposreden transport z intravaskularnimi makrofagi v osrednjem
živčevju, nato pa je učinek enak kot pri prvi poti; 3. neposreden transport
onesnaževalcev preko nosu in olfaktornega živca neposredno v osrednji živčni sistem,
kar vodi do toksičnega delovanja na limbični sistem in do degeneracije v osrednjem
živčevju zaradi oksidativnega stresa (8).
Možni ukrepi
V primeru preprečevanja pojavljanja duševnih motenj ter ohranjanja duševnega
zdravja je, tako kot na drugih področjih medicine, smiselno zmanjševati dejavnike, ki
vodijo do povečanega tveganja za razvoj psihičnih motenj. V primeru da izpostavljenosti
oseb škodljivim vplivom onesnaženega zraka na duševno zdravje ni mogoče odpraviti, je
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pomemba vsaj sekundarna preventiva z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem oseb s
psihično motnjo ter s tem zmanjševanje dolgoročnega negativnega vpliva psihičnih
motenj na funkcioniranje posameznika ter zmanjševanje negativnega vpliva teh motenj
na družbo kot celoto.

Zaključki
Onesnaženost zraka ima neposredne vplive na delovanje osrednjega živčevja ob
pojavljanju različnih psihičnih motenj, te pa predstavljajo veliko breme tako za
posameznika kot tudi za družbo. Ob ocenjevanju vpliva onesnaženega zraka na zdravje
ljudi je pomembno upoštevati tudi negativne vplive na duševno zdravje.
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VPLIV ONESNAŽENEGA ZRAKA NA NOSEČNOST IN
NOVOROJENCE
Sara Korošec
Izvleček
Prezgodnji porod, nizka porodna teža in zastoj rasti v maternici so glavni pereči
problemi v perinatogoiji in vodilni vzroki obolevnosti in umrljivosti ploda in novorojenčka.
Posebne fiziološke spremembe v telesu nosečnice, dodatna obremenitev celotnega
organizma, prisotnost razvijajočega se zarodka in ploda so dodatni dejavniki, ki večajo
izpostavljenost delovanju posameznih onesnaževal. Na izid nosečnosti vplivajo tudi
dejavniki tveganja, kot je genetska predispozicija, zdravstveno stanje matere v času
nosečnosti, njene vedenjske navade ter razvade. V zadnjem desetletju pa v
epidemioloških raziskavah proučujejo povezanost z okoljskimi dejavniki tveganja. Najbolj
so raziskani vplivi dušikovega dioksida (NO2), delcev različnih velikosti in ozona (O3) na
potek in izid nosečnosti in poroda ter zdravje novorojenčkov in rezultati so heterogeni.
Stalnica v opazovanju povezav okoljskih dejavnikov z nosečnostjo in porodom so
prezgoden porod in nizka porodna teža ter zastoj rasti v maternici, ki so tudi sicer najbolj
izpostavljeni zapleti nosečnosti in poroda. Glede na dostopnost podatkov in njihovo
dolgoletno zbiranje v našem prostoru bi bilo smiselno izvesti dodatne interdisciplinarne
raziskave za namen ugotavljanja načina vpliva okoljskih dejavnikov na pojavnost
perinatalne patologije.
Uvod
Prezgodnji porod, nedonošenost in zastoj rasti so glavni pereči problemi v
perinatogoiji in vodilni vzroki obolevnosti in umrljivosti novorojenčkov. Raziskani in znani
so številni dejavniki tveganja, pa vendar večine primerov z njimi ne moremo pojasniti.
Okoljski dejavniki so raziskani v odrasli in pediatrični populaciji, medtem ko je njihovo
delovanje na razvijajoči se zarodek oz. plod ter nosečnico samo, ki ima prilagojeno
fiziologijo, manj poznano.
Fiziološke spremembe v nosečnosti
Poleg dejstva, da se v maternici razvija plod, kar že samo po sebi predstavlja izredno
ranljivo skupino, pripomorejo k drugačni dovzetnosti nosečnic za različne dejavnike
okolja tudi njihova spremenjena zmogljivost in obsežne fiziološke prilagoditve, ki so z
napredovanjem nosečnosti vse bolj obremenjujoče. V homeostazo se vključi nova
fetoplacentna enota, ki jo sestavljajo posteljica, plod in plodovnica, ki kot samostojni
razdelek vpliva na vstopanje učinkovin, porazdelitev, presnovo in izločanje iz enote nazaj
v materino telo (1, 2).
Zadrževanje vode v telesu je ena prvih fizioloških adaptacij in do konca nosečnosti
poraste za okoli 8 litrov. Spremembe so predvsem posledica zvečanja volumna krvi za
30 do 50 %. Volumen plazme postopoma narašča za 50 % do 32. tedna nosečnosti,
zmanjša se tudi osmolalnost plazme. Telesna masa narašča povprečno 1 kg/mesec v
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prvi tretjini nosečnosti in po 5 kg v drugi in zadnji tretjini nosečnosti. V drugi tretjini
nosečnosti se pojavi hipoalbuminemija, zvečajo se koncentracije faktorjev koagulacije.
Pulz naraste za 10-15 utripov na minuto, arterijski krvni tlak in žilni upor se zmanjšata,
minutni volumen srca poraste za 30 %. Pretok skozi maternico do konca nosečnosti
doseže vrednosti do 700 ml/minuto. Narašča tudi glomerulna filtracija, zmanjša se
kapaciteta mehurja, zaradi progesterona se zmanjša motiliteta gladkega mišičja, čas
praznjenja želodca poraste in peristaltika se upočasni. Pojavi se tudi relativna
hormonsko in fizično pogojena holestaza in blaga hipoglikemija, postprandialna
hiperglikemija in hiperinsulinemija. Tako je nosečnost potencialno diabetogena, jetrna
funkcija pa je bolj obremenjena. Nosečnica hiperventilira in je manj mobilna (1, 2).
Zastoj rasti ploda in prezgodnji porod
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) se v razvitih državah vsako
leto prezgodaj rodi povprečno 9 % živorojenih otrok, z nizko porodno težo pa povprečno
7 % živorojenih otrok (3, 4). V Sloveniji so rezultati epidemiološkega spremljanja, ki jih
zbiramo v Perinatalnem informacijskem sistemu, podobni: povprečno 7 % je prezgodaj
rojenih otrok in povprečno 6 % jih ima nizko porodno težo (5).
Porodna teža novorojenčka v določeni gestaciji je pomembni napovednik morbiditete
in mortalitete, raven preživetja s porodno težo pomembno upada (6). Zastoj rasti v
maternici je znan dejavnik tveganja za arterijsko hipertenzijo, sladkorno bolezen tipa 2,
srčno žilne bolezni in kronične pljučne bolezni v kasnejšem življenju (7).
Ločimo različne skupine plodov z zastojem v rasti v maternici. Nekateri so majhni
konstitucijsko, drugi imajo nizek rastni potencial. Pri slednjih so vzroki lahko prirojene
strukturne in kromosomske nepravilnosti, infekti (CMV, toksoplazmoza, rdečke, HIV,
HSV, sifilis in druge okužbe) in prirojene motnje metabolizma. Tretja skupina pa so
plodovi, ki zaostanejo v rasti zaradi neugodnih razmer in utero bodisi zaradi materinih
dejavnikov (starost, pod ali prehranjenost, kronične bolezni, ekstremna starost,
mnogoplodnost, socialna ogroženost in tvegane škodljive navade, prepogosto porajanje,
pomanljkljivo zdravstveno varstvo). Placentarne nepravilnosti rasti, strukture, lege in
ožiljenja posteljice ali popuščaje uteroplacentarne enote iz neznanega vzroka imajo
podobne posledice. Plodovi, zaostali v rasti, imajo večje tveganje za intrauterino smrt ter
obporodno hipoksijo (8, 9). Pomembno je zgodnje prepoznavanje in ugotavljanje
dejavnikov tveganja v nosečnosti. Podobno kot pri zastoju rasti na pojav prezgodnjega
poroda vplivajo različni dejavniki, saj zaradi intrauterinega zastoja rasti pogosto
prekinemo nosečnost predčasno.
Materini predhodni dejavniki tveganja za prezgodnji porod so njena starost, indeks
telesne mase (ITM), anamneza predhodnih porodov, predhodne kronične bolezni,
predhodni posegi na rodilih, zdravljena neplodnost in nosečnostne bolezni (nosečnosti
gestacijski diabetes, hipertenzija, preeklampsija, vnetja), izobrazba, socio-ekonomski
status, pasivno in aktivno kajenje med nosečnostjo, uživanje alkohola ... Novorojenčkovi
dejavniki so teža, mnogoplodnost, spol, zaporedni porod, način zanositve (spontana ali
zunajtelesna oploditev) ter morebitne spremljajoče bolezni ploda in nepravilnosti
placente (8, 9).
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Preživetje nedonošenčkov in njihova obolevnost sta odvisna predvsem od višine
nosečnosti. Poseben problem v perinatologiji predstavlja zelo prezgoden porod, t. j.
porod pred 32. tednom gestacije (11). Smrtnost otrok, rojenih med 22. in 25. tednom
nosečnosti, je okoli 50 %, 60 % pa jih bodisi umre ali ima hudo okvaro. Preživetje
nedonošenčkov, ki ob rojstvu tehtajo od 500 do 700 g, je okoli 30 %, hudo prizadetih
(cerebralna paraliza, mentalna retardacija, gluhost, slepota) je 20 %. Pojavnost
cerebralne paralize med ekstremno prezgodaj rojenimi otroki je v primerjavi z
donošenimi 100-krat večja (12, 13).
Tako predstavlja prezgoden porod glavno obolenje v nosečnosti in vedno aktualno
problematiko, kateri je potrebno pristopiti skozi prizmo klinične in javnozdravstvene
medicine. V epidemioloških študijah poročajo, da so dejavniki tveganja relativno dobro
raziskani in poznani, pa vendar se večji delež prezgodnjih porodov pripeti pri materah, pri
katerih dejavnikov tveganja ne najdemo. Ugotovitve kažejo, da je potrebno pri
ocenjevanju vzročne povezanosti vključiti tudi okoljsko anamnezo, s katero bomo dobili
vpogled v potencialne dejavnike tveganja iz okolja.
Na potek in izid nosečnosti ter zdravstveni status novorojenčka vplivajo številna
onesnaževala in mešanica onesnaževal iz različnih virov elementov okolja kot so zrak,
voda, tla ter prehranjevalne in vedenjske navade (14). V pričujočem prispevku se bomo
osredotočili na vpliv onesnaženega zunanjega zraka na prenatalno in perinatalno
obdobje.
Vpliv onesnaženega zraka na nosečnice
V ozračju urbanega okolja je približno 200 različnih onesnaževal, med katerimi so v
povezavi z vplivi na zdravje najpogosteje proučevana dušikov dioksid (NO 2), delci
različnih velikosti in ozon (O3) (15). V številnih epidemioloških raziskavah so v zadnjem
desetletju ocenjevali povezanost med delci različnih velikosti (z aerodinamskim
premerom do 10 µm in do 2,5 µm: PM10 in PM2,5) in izidi v nosečnosti. Raziskave so
pokazale, da so učinki na zdravje odvisni od velikosti in kemijske sestave delcev različnih
velikosti v zunanjem zraku. Zato proučevanje vpliva na zdravje zaradi izpostavljenosti
ultrafinim delcem (aerodinamski premer pod 0,1 µm) predstavlja izziv za strokovnjake s
področja zdravja in okolja. Delci z aerodinamskim premerom, večjim od 10 µm, se
zadržijo v zgornjih dihalnih poteh, PM10 dosežejo spodnje dihalne poti, PM2,5 pa prodrejo
tudi v pljučne mešičke. Ultrafini delci lahko iz pljučnih mešičkov vstopajo v krvni obtok in
skozi nosno-žrelni prostor preko vohalnega živca v možgane (15).
V epidemioloških raziskavah so dokazali, da onesnaženost zunanjega zraka
(mešanica različnih onesnaževal) vpliva na dihala, srčno-žilni sistem, imunski sistem, kri
in krvotvorne organe, reproduktivni sistem in razvoj (15). Pri tem je potrebno upoštevati
fiziološke značilnosti, izpostavljenost dejavnikom tveganja, zdravstveno stanje in večjo
ogroženost določenih populacijskih skupin, kot so otroci, starejši, kronično bolni in
nosečnice.
Zaradi fizioloških značilnosti nosečnic draženje dihalnih poti, dodatno znižana pljučna
kapaciteta, astma in dodatna obremenitev kardiovaskularnega sistema pomembno
poslabšajo počutje in zdravje nosečnice.
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Vpliv onesnaženega zraka na potek in izid nosečnosti in poroda ter zdravje otrok
Delovanje onesnaževal je lahko posredno preko zdravja matere ali neposredno na
plod. Zarodek in plod sta še posebej občutljiva na škodljivosti onesnaženosti ozračja
zaradi hitre delitve celic, razvoja organov in nezrelosti ter spreminjajoče se zmožnosti
presnove.
Poleg že omenjenih mehanizmov so verjetni še škodni učinki, kot je oksidativni stres
in vnetje, s posledičnim vplivom na imunski sistem, povišanje viskoznosti krvi, krvnega
tlaka in spremembe endotelijske funkcije. Vsi ti dogodki lahko slabšajo oskrbo s kisikom
in hranili, tako ploda kot placente. Dodatno neugoden vpliv imajo lahko hormonsko
neravnovesje, (epi)genetske spremembe zarodnih celic, celic posteljice in ploda ter
nastanek različnih škodljivih kompleksov (14). Placentarna in endotelijska okvara med
drugim vodita v hipertenzivne bolezni, kot je gestacijska hipertenzija in preeklampsija, ki
so pogosti vzroki za predčasno prekinitev nosečnosti, prezodnji porod ali zastoj v rasti
ploda. Vpliv onesnaževal na nosečnico in plod ponazarja slika 1 (10).

Slika 1. Možni biološki mehanizmi vpliva onesnaževal v zunanjem zraku na zastoj
rasti ploda v maternici in prezgodnji porod (10)
Glede na dejstva iz kliničnih praks in epidemiološkega spremljanja podatkov so v
povezavi z okoljskimi dejavniki najbolj raziskovani zdravstveni izidi prezgodnji porod,
zastoj plodove rasti v maternici, nizka porodna teža, pa tudi spontani splavi in določene
vrste prirojenih nepravilnosti (razcepi ustnic in neba, malformacije kardiovaskularnega
sistema), hipertenzivne motnje, smrt ploda in novorojenca in druge (16). Plodova
izpostavljenost spremembam epigenoma bi lahko bila povezava med izpostavljenostjo
pred rojstvom in slabim obporodnim izidom ter zdravjem v kasnejšem življenju (17).
Klepac s sod. v metaanalizi iz leta 2018 ugotavlja, da so bili najpomembnejši rezultati
statistično značilno pozitivna povezanost med izpostavljenostjo delcem PM 10 in PM2,5 v
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zunanjem zraku in nizko porodno težo ter prezgodnjim porodom, standardizirani na
znane dejavnike tveganja, brez znanega okna izpostavljenosti (14). Dokazana je tudi
povezava med onesnaženostjo z delci in respiratorno umrljivostjo v postneoatalnem
obdobju (18).
Vpliv onesnaženega zraka na plodnost
Neplodnost je že sama po sebi dejavnik tveganja za prezgodnji porod, učinek pa je
očitnejši pri parih z daljšim časom do zanositve, še večji pa pri parih, vključenih v
postopek zunajtelesne oploditve. Pri parih, ki so vključeni postopke zunajtelesne
oploditve, je poleg že omenjenega tudi več mnogoplodnih nosečnosti, ki predstavljajo
enega izmed pomembnih zapletov postopka (19).
Vpliv onesnaževal okolja lahko vzročno vpliva na plodnost para, tako moškega kot
ženske. Ugotavljajo slabšo kakovost semena in neplodnost žensk zaradi izpostavljenosti
hormonskim motilcem ter možen prenos morebitnih epigenetskih sprememb (10, 20, 21).
Usmeritve za raziskave v prihodnosti
Na podlagi pregleda epidemioloških raziskav in dolgoletnih kliničnih ugotovitev
ugotavljamo, da se nakazuje potreba po pojasnjevanju heterogenosti rezultatov pri
proučevanju vpliva onesnaženega zraka na izide v nosečnosti. Predvsem se nakazuje
potreba po izvirnih znanstvenih raziskavah, ki bodo pri proučevanju povezanosti
upoštevala potencialne moteče dejavnike. Slediti je potrebno tudi trendom v spremembi
življenjskega sloga z nadgradnjo metodološkega pristopa ob vključitvi prehranske in
okoljske anamneze. Z vidika celovitega pristopa je potrebno sodelovanje strokovnjakov s
področja klinične in javnozdravstvene medicine ter ostalih strokovnjakov s področja
zdravja in okolja.
Glede na dolgoletno tradicijo zbiranja zdravstvenih podatkov v Perinatalnem
informacijskem sistemu in okoljskih podatkov z monitoringom kakovosti zraka je
raziskava tovrstne povezanosti izvedljiva tudi v slovenskem prostoru.
Zaključki
Zaradi svojih fizioloških prilagoditev na obremenitve in hitre rasti dovzetnega ploda v
maternici sta tako nosečnica kot plod izraziteje podvržena škodljivim vplivom
onesnaženega zraka. Škodljivi učinki se lahko pojavijo že v nosečnosti, ob porodu, v
neonatalnem obdobju ali kasneje v življenju. Pri materi gre lahko za proženje vnetnega
odgovora, endotelno disfunkcijo, motnje v hormonskem uravnavanju, učinki na plod in
placento pa so lahko posredni preko matere ali pa neposredni. Zaenkrat so v povezavi z
onesnaženjem zraka najbolj raziskani zdravstveni izidi prezgodnji porod, nizka porodna
teža ter nekatere pogostejše prirojene nepravilnosti. Možni epigenetski vplivi lahko
škodljive učinke prenesejo še na naslednje generacije. Z vidika celovitega pristopa se
kaže velika potreba po sodelovanju strokovnjakov s področja klinične in
javnozdravstvene medicine ter ostalih strokovnjakov s področja zdravja in okolja.
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ONESNAŽEN ZRAK IN PLJUČNI BOLNIKI
Matevž Harlander
Izvleček
Onesnažen zrak je lahko vzrok za nastanek ali poslabšanje pljučne bolezni. Najbolj
pogosti onesnaževalci so trdni delci, ozon, SO2, NOx, ogljikov monoksid in svinec. Ti v
dihalnih poteh in pljučih povzročajo oksidativni stres in vnetje. V raziskavah so pokazali
pozitivno povezavo med PM10 in NO2 in prevalenco astme. PM10, NO2, CO in ozon pa so
bili poslabševalci bolezni. Pri KOPB so dokazi o povezanosti prevalence bolezni z
onesnaženostjo zraka še šibki, nedvomno pa izpostavljenost PM10 in NO2 prispeva k
porastu poslabšanj bolezni, kar predstavlja znatno breme bolnikom in zdravstvenemu
sistemu. Onesnaženost zraka in izpust dizelskih motorjev sta potrjena karcinogena in
prispevata k pojavnosti pljučnega raka, ki je bolezen s slabo prognozo. Zdi se celo, da
onesnažen zrak poslabšuje potek bolezni. Z zmanjševanjem onesnaženosti zraka lahko
torej pomembno vplivamo na respiratorno zdravje prebivalstva.
Uvod
Onesnažen zrak je pomemben dejavnik pri nastanku kardio-respiratornih obolenj. V
svetu je skoraj 90 % ljudi, ki prebivajo v urbanem okolju, izpostavljenih prekomerni
onesnaženosti zraka. V zadnjem obdobju so objavili številne raziskave, v katerih so
dokazali, da je onesnažen zrak dejavnik tveganja za nastanek in poslabšanje pljučne
bolezni. Najpomembnejše so astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) in
pljučni rak.
Škodljive snovi v zraku
Zrak onesnažuje kompleksna in dinamična mešanica različnih škodljivih snovi. Te
lahko nastajajo po naravni poti ali pa so posledica delovanja človeka (industrija, promet).
Najbolj pogosti onesnaževalci so trdni delci (razvrščamo jih glede na velikost), ozon,
SO2, NOx, ogljikov monoksid in svinec. Največjo vlogo pri nastanku (pljučnih) bolezni
imajo verjetno trdni delci, za katere so ocenili, da povzročajo več kot 3 milijone smrti
letno (1). Primarno nastajajo pri sežiganju fosilnih goriv in drugih materialov. Delce
opisujemo glede na njihov premer, pri čemer so za dihala relevantni delci manjši od 10
µm (PM10). Delci velikost 2,5 - 10 µm se deponirajo v velikih dihalnih poteh, delci velikosti
manj kot 2,5 µm (PM2,5) v celotnem respiratornem traktu do alveolov, najmanjši delci
premera manj kot 0,1 µm (PM0,1) pa samo v alveolih (2). Iz majhnih dihalnih poti in
alveolov lahko prehajajo v krvožilni sistem. Trdni delci povzročajo oksidativni stres,
posledično vnetje, preustroj in povišajo tveganje za alergijsko senzitivizacijo (2). Poleg
tega so lahko takšnemu aerosolu pridružene imunogene snovi – npr. glive in pršice.
Podoben učinek imajo tudi plini, na prvem mestu ozon in NO 2. Onesnažen zrak je
razpoznan tudi kot karcinogen (3).
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Astma
Astma je multifaktorialna bolezen, ki se je pojavi pri genetsko dojemljivih
posameznikih ob okoljski izpostavljenosti. Onesnaženost zraka – predvsem s prometom
povezana onesnaženost zraka (prisotnost trdnih delcev (PM2,5) in NO2) – je povezana z
pojavnostjo astme najbolj pri otrocih pa tudi pri odraslih. Po oceni nedavno opravljene
raziskave na otrocih v 18 evropskih državah je do 33 % vse astme pri otrocih povezane z
izpostavljenostjo onesnaženemu zraku (4). Povezava se zdi nekoliko manj močna pri
odraslih. V veliki evropski raziskavi so opisali le mejno značilno povezanost (5) – za
porast NO2 za 10 μg/m3 se je tveganje povišalo za 10 %. Druga podobna raziskava je
pokazala statistično značilno povezanost med pojavnostjo astme in koncentracijo PM10
(porast prevalence za 12,8 % za vsakih 10 μg/m 3) in NO2 (porast prevalence za 1,9 %).
V raziskavi so kot najbolj rizične skupine identificirali starejše od 50 let, (bivše) kadilce in
manj izobražene (6). V avstralski raziskavi je bilo s prometom povezano onesnaženje
zraka pomembno povezano z višjo pojavnostjo astme (bivanje manj kot 200 m od
prometne ceste je pomenilo 48 % višje tveganje) (7).
Onesnaženost zraka – že kratkotrajna izpostavljenost - je lahko vzrok za poslabšanja
astme. Velika meta-analiza relevantnih raziskav je potrdila povezavo med poslabšanji
astme in izpostavljenostjo delcem PM2,5, NO2, CO in ozonu (8). Absolutno povišanje
tveganja je sicer relativno nizko. V kitajski raziskavi so tako ocenili, da bilo za vsakih 10
μg/m3 povišanja PM2,5 0,67 % povišanje hospitalizacij, 0,65 % povišanje ambulantnih
obravnav in 0,49 % povišanje obiskov urgence zaradi poslabšanja astme (9).
Kronična obstruktivna bolezen pljuč
KOPB je pogosta bolezen (ocenjeno je, da je prisotna pri do 10 % ljudi starejših od
40 let), ki jo označujeta nepovratna zapora dihal in persistentna dihalna simptomatika. Je
posledica izpostavljenosti škodljivim delcem ali plinom v zraku. Pri nas je to daleč na
prvem mestu kajenje, vendar pa je bolezen lahko tudi posledica izpostavljenosti na
delovnem mestu, zlasti v tretjem svetu pa kurjenja biomase v zaprtih prostorih (10).
Dokazi o vlogi zunanjega onesnaženega zraka pri nastanku KOPB so za zdaj
inkonkluzivni, večinoma pa raziskave kažejo v smer majhne pozitivne povezave med
onesnaženostjo zraka in pojavnostjo/prevalenco KOPB (11). Onesnažen zrak pa je lahko
kriv za poslabšanja KOPB oziroma je dejavnik tveganja za hospitalizacijo teh bolnikov.
To velja za več polutantov, vključno z NO2, ozonom in trdnimi delci. V nedavni večji
metaanalizi je tveganje za obisk urgence ali hospitalizacijo za 10 μg/m3 povišanja
koncentracije delcev PM2,5 naraslo za 2,5 %, za 10 μg/m3 povišanja koncentracije NO2 je
bilo to tveganje 4,2 % višje in za 10 μg/m3 SO2 2,1 % višje (12). Onesnaženost zraka so
povezali tudi z umrljivostjo bolnikov s KOPB. Ocenili so, da ob povišanju koncentracije
delcev PM10 za 10 μg/m3 ta poraste za 1-2 % (13). Onesnaževanje zraka je tipično
največje v hladnih mesecih, ko beležimo znaten skok števila poslabšanj KOPB. Ta gre
sicer pretežno na račun virusnih in bakterijskih obolenj, vendar pa jih znaten delež (do 20
%) odpade na druge vzroke (torej tudi onesnažen zrak) (14). Glede na število bolnikov s
poslabšanji KOPB predstavlja to znatno breme za zdravstveni sistem.
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Pljučni rak
Pljučni rak je bolezen, za katero v Sloveniji vsako leto zboli 1400 ljudi. Zaradi
poznega nastanka simptomov jo v večini primerov odkrijemo v fazi razsoja, ko so
terapevtske možnosti že omejene. Po podatkih slovenskega registra raka je bilo petletno
preživetje bolnikov s pljučnim rakom diagnosticiranih v obdobju 2011-2015 14,6 % za
moške in 20,8 % za ženske (15). Za nastanek pljučnega raka poznamo več dejavnikov
tveganja, od katerih je nedvomno na prvem mestu kajenje. Obstajajo pa tudi dokazi, da k
nastanku prispeva onesnažen zrak. V veliki prospektivni evropski raziskavi ESCAPE so
opisali povišanje tveganja za nastanek pljučnega raka za 22 % za vsakih 10 μg/m3
povišanja koncentracije PM10 in za 18 % za vsakih 5 μg/m3 povišanja koncentracije PM2,5
(16). Povezava je bila najmočnejša za nastanek adenokarcinomov, ki so edini podtip
pljučnih rakov, ki se v znatnem številu pojavlja pri nekadilcih. Zdi se, da k tveganju
največ prispevajo nitrati, NOx in trdni delci. Onesnaženost zunanjega zraka in izpuh
dizelskega goriva razpoznava IARC kot definitivna človeška karcinogena (17).
Karcinogeneza poteka po več mehanizmih – preko aktivacije z mikroRNA povezanih
onkogenov, neposrednega povzročanja mutacij in aktivacije tumor-supresorskega gena
p53 in vpliva na citokinsko tumorsko mikrookolje (18). Poleg tega da je onesnažen zrak
dejavnik tveganja za nastanek pljučnega raka, vpliva tudi na preživetje bolnikov s
pljučnim rakom, kar je zlasti vidno v zgodnejših stadijih (19).
Zaključek
Številne raziskave so utrdile domnevo, da je onesnažen zrak vzrok za nastanek
kroničnih pljučnih bolezni in pljučnega raka, da poslabšuje njihov potek in da povečuje
njihovo smrtnost. Z zmanjševanjem onesnaženosti zraka lahko zato pomembno
vplivamo na respiratorno zdravje prebivalstva.
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SEŽIG ODPADKOV NE REŠUJE PROBLEMOV, AMPAK USTVARJA
NOVE
EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Izvleček
V Sloveniji imamo dobro zasnovan sistem ločenega zbiranja opadkov na viru. Izrazito
neučinkovit je del, ki odpadke usmerja v ponovno rabo in recikliranje, še posebej to velja
za tiste iz gospodinjstev. Namesto zagotavljanja učinkovitejših procesov na tem področju
nam politika v zadnjih letih intenzivno ponuja dodatne kapacitete za sežig odpadkov v
okolju, kjer je nadzor izrazito neučinkovit, netransparentnost industrijskih
onesnaževalcev visoka, sprejemanje odločitev pa ne poteka interdisciplinarno ter
izključuje zdravstveno stroko in civilno družbo. Mejne emisijske vrednosti so vedno in
samo kompromis med tehnološkimi in ekonomskimi zmožnostmi ter nevarnostmi, ki jih
določena vrednost predstavlja za zdravje ljudi. Takšni kompromisi se vedno izraziteje
sklepajo v prid ekonomskim interesom tudi na področju javnega zdravja v najbolj
prikrajšanih območjih Slovenije. V celoti pa nam manjkajo ukrepi preprečevanja, tisti
torej, ki bi nam dolgoročno zagotovili manj skrbi zaradi odpadkov, zmanjšali emisije
nevarnih snovi in toplogrednih plinov ter omogočili učinkovitejšo rabo naravnih virov in
energije.
1.

Uvod - Sežig odpadkov ne rešuje problemov, ampak ustvarja nove

Ljudje s preveliko telesno težo imajo dve možnosti: ali sprejmejo odločitev in
spremenijo svoj življenjski slog ter si ohranjajo zdravje ali pa življenjski slog ohranjajo z
zavedanjem, da se bodo nekoč pojavile resne posledice za zdravje, ki jih lahko obsodijo
celo na invalidski voziček. Enako je z odpadki. Vemo, da jih ustvarjamo preveč in da bo
zato potrebna korenita sprememba sodobnih proizvodnih procesov ter potrošniškega
življenjskega sloga. V Sloveniji imamo dobro zasnovan sistem ločenega zbiranja
odpadkov na viru. Izrazito neučinkovit je del, ki odpadke usmerja v ponovno rabo in
recikliranje, še posebej to velja za tiste iz gospodinjstev. V celoti pa nam manjkajo ukrepi
preprečevanja, torej tisti, ki bi nam dolgoročno zagotovili manj skrbi z odpadki ter
obenem še manj toplogrednih plinov ter učinkovitejšo rabo naravnih virov in energije.
V zadnjih nekaj letih so se Vlade in Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) kljub
opozorilom različnih akterjev sistema ravnanja z odpadki in civilne družbe pogovorom o
odpadkih izogibale. Evropska komisija je letos s seznama zelenih investicij izvzela vse
oblike energetske izrabe odpadkov.1 V Sloveniji pa se, namesto da bi se pogovarjali o
preprečevanju nastajanja odpadkov, aktivnosti Vlade, ministrstva, občin in komunalnega
gospodarstva v zadnjem času usmerjajo izključno v iskanje dodatnih kapacitet za sežig
odpadkov.
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Čeprav se MOP očitno zaveda, da je preprečevanje najvišja, na ravni EU
dogovorjena prioriteta ravnanja z odpadki, ki ji sledijo ponovna uporaba,
recikliranje in šele nato energetska predelava in odstranjevanje, celo generalna
direktorica Direktorata za okolje, Tanja Bolte, pravi, da se odpadkom ne moremo izogniti
in zatrjuje, da preprečevanje ne bo izpolnilo svojega namena. Dokler na visoki ravni
ministrstva prevladuje takšno prepričanje, je seveda zaman pričakovati vzpostavitev
ciljev, ukrepov, rokov in odgovornosti, ki bi nam omogočili zdrav življenjski slog. Ponujajo
pa nam nakup invalidskega vozička vprašljive kvalitete: dodatne kapacitete za sežig
odpadkov v okolju, kjer sprejemanje odločitev ne poteka interdisciplinarno, kjer iz
pogovorov izključujejo tako zdravnike kot tudi okoliške prebivalce, in nenazadnje, na
področjih z neučinkovitim nadzorom in netransparentnim delovanjem industrije.
2.

Kompromisi med ekonomskimi zmožnostmi in zdravjem ljudi

2.1 Benzen: mejne vrednosti po meri onesnaževalca
Pred časom, ko je cementarna v Trbovljah še proizvajala cement, smo na Ustavnem
sodišču neuspešno iskali pravico v zvezi z dovoljenimi mejnimi vrednostmi izpustov
benzena. Vlada RS je na Ustavno sodišče RS posredovala svoje mnenje, v katerem je
med drugim zapisala: »Mejne emisijske vrednosti so kompromis med tehnološkimi in
ekonomskimi zmožnostmi ter nevarnostmi, ki jih določena vrednost predstavlja za
zdravje ljudi«.
Benzen je (najbrž po logiki gornjega kompromisa v prid ekonomskim in tehničnim
zmožnostim) v nacionalni okoljski zakonodaji izpadel iz prve nevarnostne skupine in
posledično se je zvišala meja dovoljenih emisij (1 mg/m 3). Naj spomnimo: benzen deluje
na krvotvorne organe in povzroča trajne spremembe genetskega materiala ter patološki
razvoj oziroma deformacije zarodka.
Vendar tu kompromisom še ni konec. Za cementarne velja posebno pravilo: mejne
vrednosti so zanje postavljene na 5 mg/m 3. Tako so dovoljene mejne vrednosti
najprijaznejše do industrije, za katero so značilni velikanski pretoki odpadnih dimnih
plinov.
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Preglednica 1. Primerjava dovoljenih emisij benzena v zrak v mg/m3 in maksimalno
dovoljeni izpusti benzena v kilogramih na leto (preračunano na maksimalni pretok
odpadnih plinov kot je določen v OVD in ob predpostavki, da cementarna obratuje 7000
ur na leto)
PRIMER: emisije
benzena

Prilagojena
MEV
IARC-WHO

Splošna
uredba2

Specialna
uredba
industrija
cementa3

(1)
Dovoljena mejna
vrednost

0,05 mg/m3
0,15 g/h

1 mg/m3
2,5 g/h

5 mg/m3

Dovoljenje
Lafarge
Trbovlje
(OVD)

Dovoljenj
e Salonit
Anhovo
(OVD)

5 mg/m3

5 mg/m3

(2)
Maksimalni pretok
plinov (m3/h)

241667

620000

(3)
Največji masni pretok v
OVD

0,773 kg/h

3,1 kg/h

7000

7000

5411
(3) X (4)

21700
(3) X (4)

(4)
Število obratovalnih ur
na leto

7000

7000

Teoretično dovoljeni
izpusti v kg/leto

1
(1) X (4)

17,5
(1) X (4)

Omejeno
po potrebi
glede na
pretok
plinov

2.2 NOx: velike zamude pri prenosu v prakso
Dušikovi oksidi (NOx) večinoma vplivajo na dihala, kar ob visokih ravneh
izpostavljenosti povzroča vnetje dihalnih poti. Dolgotrajna izpostavljenost lahko zmanjša
delovanje pljuč, poveča tveganje za težave z dihanjem in poveča odziv na alergene. 4
Leta 2016 so bile sprejete spremembe Uredbe o sežigalnicah, 5 ki je cementarnam
znižala dovoljene mejne vrednosti emisij NOx z 800 mg/Nm3 na 500 mg/Nm3 in zahtevale
harmonizacijo okoljevarstvenih dovoljenj v šestih mesecih od pričetka veljave
spremenjene uredbe. Nadalje bi morale cementarne v šestih mesecih ustrezno prilagoditi
svoje naprave. Uredba je pričela veljati 20. februarja 2016, rok za prilagoditev naprav je
potekel 20. februarja 2017.
V spremenjenem dovoljenju Salonita Anhovo (23. julij 2018) ARSO pravi: »... da je
nujno zaradi dejanskega občasnega preseganja emisije dušikovih oksidov (NO x) v
okoljevarstvenem dovoljenju določiti zahtevo iz BAT 19 Zaključkov o BAT po vgradnji
SNCR tehnike za zmanjševanje emisije dušikovih oksidov (NOx) ...« Šele 16 mesecev po
zakonodajnem roku je ARSO cementarni uskladila okoljevarstveno dovoljenje in
ustrezno znižala mejne vrednosti emisij NOx. Po navedbah Inšektorata RS za okolje in
prostor je Salonit Anhovo »končal z montažo SNCR tehnologije konec avgusta 2018 in
izvedel poskusni zagon«, kar je 18 mesecev po zakonskem roku.
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2.3 Iz odločanja so izključene posamezne stroke, okoliški prebivalci in civilna
družba
V zadnjem času opažamo, da politika in gospodarstvo z roko v roki delujeta ne samo
pri pripravi okoljske zakonodaje in nadzoru njenega izvajanja, ampak vse močneje
onemogočata vse, ki bi te interese lahko kakorkoli ogrozili. Iz postopkov izdaje okoljskih
dovoljenj se načrtno izključuje nekatere znanstvene stroke, civilno družbo in okoliške
prebivalce. Dogaja se celo, da preveč glasne skupine ali posamezniki dobivajo opozorila
odvetnikov, preveč pogumni novinarji pa opozorila urednikov.
Tako je cementarna Salonit Anhovo v začetku leta 2019 na ARSO naslovila vlogo za
povečanje količin sežganih odpadkov iz sedanjih 108960 na 135000 t letno. Podjetje v
tem postopku meni, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, da stališča Urada za
kemikalije, da je potreben inšpekcijski nadzor ter ponovni pregled OVD, niso relevantna
in da dopolnitve, ki jih je predlagalo Ministrstvo za zdravje preko NIJZ, niso potrebne.
Salonit Anhovo obratuje v okolju, ki je zaradi pretekle proizvodnje izdelkov iz azbesta
glede javnega zdravja eno izmed najbolj kritičnih območij Slovenije. Azbest povzroča
številne bolezni, vključno z mezoteliomom in pljučnim rakom. Največji problem
izpostavljenosti azbestu v Sloveniji predstavlja prav Anhovo.6 Lokalne ambulante beležijo
122-krat več primerov mezotelioma v primerjavi s slovenskim povprečjem.7 Zaradi dolge
latentne dobe se bo največ obolelih za smrtonosno azbestozo pojavilo leta 2020.8 Vsa
zdravstvena priporočila pravijo, da bi se morali bolniki z azbestozo izogibati vsakemu
nadaljnjemu obremenjevanju pljuč ter živeti v čistem in zdravem okolju. Zato so na tem
območju vsakršni nadaljnji kompromisi glede emisij nevarnih snovi v okolje v prid
ekonomskim in tehnološkim zmožnostim na račun zdravja preprosto nesprejemljivi.
2.4 Umeščanje objektov v prostor in modeliranje vplivnih območij
Onesnaževalci problematične objekte uvrščajo prvenstveno v prostor, kjer zaradi
takšnih ali drugačnih razlogov ne pričakujejo upora prebivalcev. Če jim ob strani stojijo
država in njeni uradi, je to še toliko bolje. Dodatno garancijo varnosti kapitalu nudi
zakonodaja z omejitvami, kdo in kdaj lahko kot stranka vstopi v postopek izdaje
okoljevarstvenega dovoljenja. Če vaša nepremičnina ne leži na vplivnem območju
naprave, brez izjemno dobrega odvetnika praktično nimate možnosti ne za vstop v
postopek in ne za zagovarjanje svoje pravice do zdravega bivalnega okolja. Tudi tukaj se
onesnaževalci in izdelovalci dovoljenja potrudijo pri prilagoditvah ocenjevanja velikosti
vplivnega območja naprav. Pri še tako velikem objektu namreč to le redko seže preko
tovarniške ograje, kar iz postopka uspešno izloči vse sosede. Žal tudi v primeru, da živite
50 metrov od kakšne naprave z emisijami snovi v zrak, ne boste mogli dokazati, da vam
njene emisije ogrožajo zdravje. Če boste preglasni in boste svoje argumente skušali
dokazovati preko okoljskih organizacij, si le v izjemnih primerih lahko obetate prijazen
odziv in manjše emisije, praviloma pa vas bodo doletele osebne diskreditacije in grožnje
s tožbo.
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2.5 Pomanjkljiv nadzor nad emisijami snovi v zrak
Veliko se govori o varnosti, ki naj bi jo okoliškim prebivalcem zagotavljali reden
nadzor nad emisijami nekaterih snovi v zrak, modeliranje širjenja onesnaženja in v
posebnih primerih tudi meritve imisijskih koncentracij na terenu ter sprotna objava
rezultatov na spletu.
V praksi je tako, da se emisijski podatki na spletu praviloma objavljajo v obliki
mesečnih ali letnih povprečij, če sploh. Polurnih imisijskih podatkov v okolici večjih virov
emisij v zrak praviloma ni. Občasne meritve nekaterih najbolj kritičnih emisij snovi v zrak
se izvajajo trikrat po pol ure na vsaka tri leta. Podatkov, ki bi staršem že zjutraj povedali,
ali lahko otroka varno pošljejo peš v šolo ali pa se bo na poti do šole nadihal strupov,
torej ni. Lahko pa bodo, kot se nam je zgodilo v Zasavju, preverili podatke za nazaj, ko
bo za ukrepe seveda že prepozno.
Za velike emisije živega srebra in talija iz trboveljske cementarne smo izvedeli šele
leta za tem, ko smo jih podihali. Iz naprave sta izhajala navkljub zagotovilom, da zaradi
učinkovitih filtrov emisije težkih kovin sploh ni. Drug primer so diokisni in furani, za katere
so leta trdili, da so temperature v peči previsoke, da bi ostali v dimnih plinih in pri tem
zamolčali, da ponovno nastajajo v procesih ohlajanja plinov. Če upoštevamo, da je še
sprejemljivi vnos dioksinov TDI po WHO 1 - 4 pg na kg telesne teže na dan, je bilo v
Zasavju v nekem obdobju dnevno emitiranih toliko dioksinov in furanov, da bi zadostili
sprejemljivemu dnevnemu vnosu za 2,3 - 9,3 milijona odraslih oseb s težo 70 kg.
Civilna družba na nesprejemljivost takšne situacije neuspešno opozarja že desetletja.
Malo verjetno je, da bi se s povečanim sežiganjem odpadkov utečena praksa
neobveščanja iznenada spremenila.
3 Preprečevanje ni izbira ampak nuja
V nedavni raziskavi ocenjujejo, da sosežig odpadkov kot alternativnih goriv v
termoelektrarnah lahko v najboljšem primeru zniža emisije metana za 4,5 %, emisije CO 2
za 3,1 % in potencial za globalno segrevanje za 2,2 %. Po drugi strani pa emisije NO x
narastejo za 18 %.9 Sežig v povprečju proizvede 71,31 kg CO2 na tono odpadkov, poleg
tega pa še metan (približno 90-krat močnejši TGP kot CO2) in dušikov oksid (približno
300-krat močnejši TGP kot CO2).10,11 Z dekarbonizacijo energetskih sistemov bodo neto
učinki sežiga še manjši.
Podnebju prijazna strategija glede odpadkov je torej tista, v kateri bodo materiali
nenehno krožili v gospodarstvu. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem tone tekstila se
lahko izognemo dobrim 5 tonam ekvivalenta CO2. Z ukrepi preprečevanja, ko torej nov
tekstil sploh ne nastane – ponovna uporaba, izmenjava, obleke iz druge roke ipd. – pa se
na tono tekstila izogne že okvirno 20 tonam ekvivalenta CO 2.12
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Slika 1. Vplivi aktivnosti ravnanja z odpadki na podnebne spremembe 13
Preprečevanje odpadkov je tesno povezano s spremembo načina proizvodnje in
poslovnih modelov ter vplivom na potrošnjo preko bolj zelenih izdelkov in manj
embalaže. Če bi v EU zgolj za eno leto podaljšali življenjsko dobo pametnim telefonom in
drugi elektroniki, bi prihranili enako količino emisij TGP, kot bi letno s cest umaknili 2
milijona avtomobilov.14 Zmanjševanje količin odpadkov na viru in manj nevarnih snovi v
odpadkih je najpomembnejša prednostna naloga v hierarhiji odpadkov, določeni v 4.
členu Okvirne direktive o odpadkih. Direktiva je od držav članic zahtevala, da do 31. 12.
2013 pripravijo operativne programe preprečevanja odpadkov. Slovenija ga je z veliko
zamudo sprejela šele leta 2016. Postopek oblikovanja in sprejemanja programa je sicer
vključil tudi javno obravnavo, a sta MOP in vlada v celoti ignoriala smernice, ki jih je v ta
namen pripravila Evropska komisija.
V društvu EKO KROG že dalj časa neuspešno opozarjamo, da je nujno prenoviti
program preprečevanja. Še posebej zdaj, ko so se v Sloveniji nakopičili problemi z
odpadki in se znova išče samo kratkoročne rešitve s sežiganjem. Na ravni EU je lani in
letos prišlo do bistvenih sprememb zakonodaje, bolj se poudarja potrebo po
preprečevanju, od česar v naš pravni red nismo prenesli praktično ničesar.
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Roki za prenos sprememb direktiv v nacionalni pravni red so:
Direktiva 2018/851 o spremembah direktive o odpadkih: 30. julij 2020
Direktiva 2018/852 o spremembah direktive o embalaži in odpadni embalaži:
30. julij 2020
Direktiva 2019/904 o zmanjševanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na
okolje: 3. julij 2021
Preprečevanje odpadkov je izrazito multidisciplinarna naloga, saj gre za horizontalni
(izobraževanje, gospodarstvo, finance, javne institucije, podjetja, potrošniki) in vertikalni
(vlada, ministrstva, lokalne skupnosti, podjetja, gospodinjstva) preplet aktivnosti
praktično vseh deležnikov družbe. Gre za zahtevne premike, ki terjajo odločenost,
vodstvo in spodbude na ravni vlade in ministrstev. Nacionalni operativni program iz leta
2016 ne upošteva te multidisciplanarnosti in je samo seznam želja brez ciljev, rokov,
kazalnikov, ekonomskih in finančnih spodbud ter odgovornosti. Zato seveda ni
pričakovati, da bo učinkovit in bo prinesel kakršnekoli razultate.
Od vlade in MOP namesto iskanja novih kapacitet za sežig odpadkov zato
pričakujemo odločno podporo in izvedbo korakov v preprečevanje, ponovno uporabo in
recikliranje:
takojšen prenos in pričetek uvajanja ukrepov vseh zahtev EU direktiv glede
preprečevanja odpadkov v nacionalni pravni red,
prenos razširjene odgovornosti proizvajalca, vključno za embalažo in sicer v
celoti, torej organizacijske in finančne odgovornosti tudi za ločeno zbiranje v
gospodinjstvih,
s posvetovanjem z vsemi deležniki in vladnimi resorji nemudoma prične s
prenovo Operativnega programa preprečevanja odpadkov in pri tem upošteva
smernice Evropske komisije,
določi jasne, merljive in progresivne cilje preprečevanja plastičnih odpadkov,
nagrobnih sveč, odpadnega tekstila, zavržene hrane, ter kazalnike, roke in
odgovornosti,
zbere in poveže vse obstoječe prakse preprečevanja in ponovne uporabe ter za
uspešne pripravi način podpore njihovemu širjenju,
v izobraževalni sistem vključi tematike preprečevanja odpadkov in krožnega
gospodarstva,
oblikuje finančne in ekonomske spodbude za podporo preprečevanju, ponovni
uporabi in recikliranju,
del sredstev Podnebnega sklada in Eko sklada nameni podpori kampanjam,
raziskavam, projektom in inovacijam s področja preprečevanja odpadkov,
oblikuje spodbude občinam, ki bodo določile cilje preprečevanja odpadkov ter
oblikovale in izvajale ustrezne ukrepe.
Literatura
1. Taxonmy Technical Report, june 2019, European Commission

95

Vpliv sežiganja odpadkov na okolje in zdravje

2. Uredba o emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
31/07 z dne 6. 4. 2007)
3. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa (Uradni list RS, št.
34/07)
4. BMI Icopal, http://www.icopal-noxite.co.uk/nox-problem/nox-pollution.aspx
5. Uredba o sežigalnicah in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/2016)
6. Marko Vudrag, Problematika azbesta je še vedno nedokončana zgodba, 2015,
http://www.nijz.si/sl/problematika-azbesta-je-se-vedno-nedokoncana-zgodba
7. Mlinar Nevenka, MD, Stanje zdravja v naši občini, 2017
8. Aljoša Pečan, Azbestoza, nikoli dokončana zgodba: Največ obolelih se bo pojavilo
leta 2020!, 2019, Portal Plus, https://www.portalplus.si/3220/spomini-na-azbestnozgodbo/
9. Maqhuzu AB, Yoshikawa K, Takahashi F. The effect of coal alternative fuel from
municipal solid wastes employing hydrothermal carbonization on atmospheric
pollutant emissions in Zimbabwe. The Science of the total environment
2019;668:743-59.
10. Strasert B, Teh SC, Cohan DS. Air quality and health benefits from potential coal
power plant closures in Texas. Journal of the Air & Waste Management Association
2019;69:333-50.
11. Araujo YRV, de Gois ML, Junior LMC, Carvalho M. Carbon footprint associated with
four disposal scenarios for urban pruning waste. Environmental science and
pollution research international 2018;25:1863-8
12. Ballinger A, Hogg D. The Potential Contribution of Waste Management to a Low
Carbon Economy, Executive Summary. Eunomia, October 2015.
13. The Potential Contribution of Waste Management to a Low Carbon Economy
(November 2015, Eunomia, ZWE, ZWF, ACR+).
14. Zuolaga F, Schweitzer JP, Anastasio M, Arditi S. Coolproducts Don’t Cost the Earth.
European Environmental Burau, September 2019.

96

