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POROČILO O MERITVAH plinastega elementarnega živega srebra v zraku na 
Vrhniki po požaru v Kemisu 
 

 

 

Ekološki laboratorij z mobilno enoto je v okolici pogorišča podjetja Kemis na Vrhnika opravljal 
meritve elementarnega plinastega živega srebra (Hg) v zraku.  

Za meritve smo uporabili prenosni atomski absorbsijski spectrometer hladnih par (ZAAS HP) 
z Zeemanovo korekcijo ozadja, Lumex RA-915M. Veter je pihal v smeri severovzhod-
jugozahod z nekaj m/min.  

Meritve so potekale na več lokacijah v okolici obrata Kemisa in naseljenem področju Vrhnike 
v okolici osnovnih šol od 16. 5., torej naslednji dan po požaru do 23. 5. 2017. 

 

Rezultati meritev 

dvanajst ur po požaru Iz dne 16. 5.v okolici požarišča in v urbanem okolju so podani v 
spodnji tabeli: 

 

Lokacija 

Koncentracija 
Hg v zraku, 

povprečje 10 
min 

(ng/m3) 

Najnižja 
izmerjena 

koncentracija 
(ng/m3) 

Najvišja 
izmerjena 

koncentracija 
(ng/m3) 

Čas meritev 

Parkirišče pred 
obratom Kemis 86 64 105 11:26-11:36 

Parkirišče pred 
obratom Kemis 108 97 125 11:36-11:46 

50 m severno od 
obrata Kemis 283 270 306 12:30-12:40 

50 m južno od obrata 
Kemis 982 971 996 12:45-12:55 

Parkirišče Spar, 570 
m vzhodno od obrata 
Kemis 

8 5 14 13:17-13:27 

 



 
 
Opombe: Ugotavljamo, da izmerjene koncentracije elementarnega živega srebra 12 ur po 
požaru v kemisu močno presegajo naravno ozadje neonesnaženih področij, kjer znašajo 
koncentracije v zraku med 1 in 2,5 ng/m3. Najvišje koncentracije so bile izmerjene v toku 
dima pogašenega požara. Živo srebro se je med požarom najverjetneje sprostilo iz 
skladiščenih odpadnih fluorescenčnih sijalk oziroma drugih odpadkov, ki vsebujejo Hg 
(živosrebrovi termometri, odpadne baterije, itd.).  
 
Rezultati meritev za celotno obdobje meritev, ki vključuje lokacije na pogorišču, v naselju 
Sinja Gorica in v bližini osnovnih šol na Vrhniki so podani v obliki grafov za vsako lokacijo 
posebej: 

 

 



 

 



 

 
Zaključki:  
Ugotavljamo, da so izmerjene koncentracije elementarnega živega srebra povišane v 
neposredni okolici pogorišča (obrat Kemis in Komunala Vrhnika). Na splošno je opazen trend 
upadanja koncentracij živega srebra v zraku.  
Na lokacijah v Sinji Gorici in OŠ Ivana Cankarja so koncentracije Hg v zraku v območju, ki 
velja za urbana področja 3 do 15 ng/m3 zraka. Na lokaciji OŠ Antona Martina Slomška 
izmerjene koncentracije ne presegajo koncentracij Hg v zraku, ki veljajo za neonesnažena 
področja (1 do 2.5 ng/m3 ) zraka. Izmerjene koncentracije za zdravje ljudi in živali niso 
nevarne in ne presegajo mednarodnih priporočil izpostavljenosti hlapom živega srebra.  
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