
��������	�
����������������������������	��
��������������������������������

THE FRACTION OF AIRBORNE PARTICLES AND THEIR
DEFINITIONS FOR HEALTH-RELATED SAMPLING

Szabó, G.

Abstract

The fraction of airborne particles which is inhaled into a human body depends on the

properties of the particles, the speed and direction, of air movement near the body, the rate of

breathing, and whether breathing is through the nose or mouth. Inhaled particles can the

deposit somewhere in the respiratory tract. Particles can cause damage close to the deposition

site if they are corrosive, radioactive, or capable of initiating sore other type of damage and

can be transported to another part of the respiratory tract or body, where they can be absorbed

or cause a biological effect. There is a wide variation from one person to another in the

probability of particle inhalation, deposition, reaction to deposition, and clearance.

Nevertheless, it is possible to define conventions for size-selective sampling of airborne

particles when the purpose of sampling is health-related. These are relationships between the

aerodynamic diameter and the fractions to be collected or measured, which approximate to the

fractions penetrating to regions of the respiratory tract under average conditions.

Measurement conducted according to these conventions will probably yield a better

relationship between measured concentration and risk of disease. International Standard ISO

7708 contains asked conventions.
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medzinárodný štandard ISO 7708 z roku 1995 a európsky štandard EN 12341 z roku 1998.

9>G� HH1I� �%�
����� �3������� 	�/������ �
������ 	�� 3�
����� odobraných 	������� �� ���/
�

zdravotného. EN 12341 definuje technické parametre odberových aparatúr pre polietavé

�
������	�/������+?A1 ���3��������metódy a terénne testovacie postupy na dôkaz ��3��������

rovnocennosti meracích metód. Prvé kroky na prevzatie uvedených štandardov boli urobené

�(� 	� ���������� ������ 5� ,
����� �
���� ������ ������	��� �
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medzinárodným štandardom ISO 7708. EN 12341 je prakticky technickým �
%���������

dohôd v rámci ISO 7708.

MEDZINÁRODNÝ  ŠTANDARD   ISO 7708  (Prvé vydanie:1995-04-01)
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          Navrhnuté Medzinárodné štandardy prijaté technickými komisiami sú postúpené

������� organizácie na hlasovanie. Uverejnenie Medzinárodného štandardu 	�(
���

schválenie najmenej 75 % hlasov �����	�organizácie.

          Medzinárodný štandard ISO 7708 bol pripravovaný Technickou komisiou  ISO/TC

146, Kvalita vzduchu.

         Toto prvé vydanie, ktoré je výsledkom technickej revízie, ruší a nahradzuje Technickú

správu  ISO/TR 7708 z roku1983.



          Norma obsahuje termín “dohoda”. Pod pojmom dohoda sa rozumie akceptovaný

dohovor pre tú-ktorú predmetnú �%�
���dýchacieho traktu a príslušnej frakcie zo zdravotného

�/
���
�

1. Ú���

           Frakcie polietavých �
���� �ktoré sú ���
��	
�����/�������organizmu sú závislé od

vlastnosti �
���� �od rýchlosti a smeru vetra, od intenzity dýchania a ���dýchanie je cez nos

alebo ústa. Inhalované �
������ �"(�� sa ��
��	
�� 	� dýchacom trakte, alebo �"(�� %��

vydychnuté. Miesto usadzovania alebo ��
	����%����� vydýchnutia  závisí od vlastnosti

�
���� �dýchaceho traktu, spôsobu dýchania a od �������������/�	�

           Tekuté �
������alebo rozpustné ���(���tuhých �
�����usadzované na povrchu tela �"(�

%��� absorbované ��(���� 8astice �"(�� ��"��%��� poškodenie v mieste usadzovania ak sú

leptavé, rádioaktívne, alebo ��,�sú schopné 	�	��
��rôzne reakcie. Nerozpustné �
�������"(�

%��� transportované do inej �asti dýchacieho traktu alebo tela, kde �"(�� %��� absorbované

alebo �"(��	�	��
��biologické reakcie.

           +�
	����%����� inhalácie �
���� � usadzovanie, reakcia na usadeniny a zbavenie sa

�
����� je individuálne u �
(���� jedinca. Napriek tomu, �"(��� sa ����!�� na definícii

rozmerovo selektívnom vzorkovaní polietavých �
����� za !������ odoberania vzoriek pre

zdravotné !���������sú súvislosti medzi aerodinamickým priemerom a frakciami odobratými

alebo meranými, ktoré pravdepodobne sú frakcie prenikajúce do oblasti dýchacieho traktu za

%�(�����podmienok. Meranie 	�����	
�����/
�týchto dohôd pravdepodobne lepšie vystihne

	��
�� medzi nameranými koncentráciami a ��%���������	��� &rizikom) ochorenia. Pre

,
�����informácie o faktoroch vplyvu na inhaláciu, usadzovanie a ich 	��(�����pozri Stuart et

al. [12], Phalen et al. [9], Lippmann et al. [5], Heyder et al. [3], Mlynár et al. [7], Rudollph et

al. [10], Vincent [13], Ogden a Birkett [8] a Soderholm [11].

         E������ tohto medzinárodného štandardu je �3���	
�  pravidlo pre vzorkovanie

3�
������� 	�/������ �
����� ���� odhad ��(����� vplyvov polietavých �
����� na zdravie v

pracovnom a (�	������ prostredí. Sú  definované  ���
�
��� � hrudníkové a respirabilné

frakcie. 9��
�
��� frakcie sú niekedy nazývané aj ako ������
��� - výrazy sú rovnocenné.

Názvoslovie frakcií je diskutované v prílohe A. Predpoklady sú uvedené v stati� K�� 5�/%


dohody bude ��	������od oblasti pôsobenie jednotlivých vplyvov  polietavých �
������ &pozri



��
�� L'�� 5� tomto Medzinárodnom štandarde dohody sú vyjadrené vo výrazoch pre frakcie

hmoty, ale tieto ��(������(�	
��aj vtedy 
�� ���/���hodnotenia je celková plocha povrchu

alebo ������ �
����� 	� odobratých  vzorkách. Dohody by sa nemali ���(�	
�� 	� spojení s

��
�����mi  hodnotami  definovanými v iných výrazoch, napríklad pre medzné hodnoty

vlákien �3���	
������/
���
�ich 7(���
�priemeru.

2. Definície

         Pre !�����tohoto Medzinárodného štandardu sú ���(���  nasledujúce definície.

2.1 Dohoda pre vzorkovanie: Cielená špecifikácia pre zariadenie na ober vzoriek, ktorá je

���%��(���rovnaká  pre �
(��aerodynamický priemer �
����� 

- v prípade pre inhaláciu koncentrácia hmoty �
����� vstupujúce do dýchacieho traktu

zodpovedá koncentrácii hmoty v ovzduší pred tým ako �
������sú ovplyvnené ������������

exponovaného jedinca a inhaláciou

- v prípade iných dohôd, pomer koncentrácie hmoty �
����� vstupujúcej do �������� oblasti

dýchacieho traktu ku koncentrácii hmoty �
����� vstupujúce do dýchacieho traktu. (Tieto

,
�����dohody ��(������(�	��
����ako pomer hmoty všetkých polietavých �
�����'

2.2 Aerodynamický priemer �
����M�priemer pri hustote �
�����okolo 1 g/cm3, padajúcou s tou

istou pádovou �����������spôsobenou  gravita�����sílou pri bezvetrí a pri ustálenej teplote,

tlaku a vlhkosti vzduchu, (	�,���
��K'�

POZNÁMKA 1: Pre �
��������aerodynamickým priemerom pod  0,5 �m, by sa mal ���(�	
�

difúzný priemer �
������ namiesto aerodynamického priemeru. Difúzny priemer �
������ je

stredný priemer z okruhu �
����� �� tými istými difúznými koeficientami ako �
����
� pri

ustálenej teplote, tlaku a vlhkosti vzduchu.

2.3. 9��
�
����frakcia: frakcia hmoty všetkých polietavých �
���� �ktoré sú inhalované cez nos

a ústa.

POZNÁMKA 2: 9��
�
���� frakcia závisí od rýchlosti a smeru prúdenia vzduchu, intenzity

dýchania a od iných; faktorov.

2.4. 9��
�
����dohoda: Cielená špecifikácia pre odberové zariadenia, kedy ���
�
���� frakcia

je �
�����vplyvu na organizmus.



2.5. Priedušnicová frakcia: frakcia hmoty inhalovaných �
���� �ktoré neprenikli cez hrtan.

2.6. Priedušnicová dohoda: Cielená špecifikácia pre odberové zariadenia, kedy priedušnicová

frakcia je �
�����vplyvu na organizmus.

2.7. Hrudníkova frakcia: frakcia hmoty inhalovaných �
���� �ktoré prenikli cez hrtan.

2.8. Hrudníkova dohoda: Cielená špecifikácia pre odberové zariadenia, kedy hrudníkova

frakcia je �
�����vplyvu na organizmus.

2.9. Priedušková frakcia: frakcia hmoty inhalovaných �
���� � ktoré prenikli cez hrtan, ale

neprenikli do vzdušných trás bez rias.

2.10. Priedušková dohoda: Cielená špecifikácia pre odberové zariadenia, kedy priedušková

frakcia je �
�����vplyvu na organizmus.

2.11. =�����
����frakcia: frakcia hmoty inhalovaných �
���� �ktoré prenikli do vzdušných trás

bez rias.

2.12. =�����
���� dohoda: Cielená špecifikácia pre odberové zariadenia, kedy ������
���

frakcia je �
�����vplyvu na organizmus.

2.13. Celkové polietavé �
�����M� všetky �
����� � ktoré sú obklopené vzduchom v danom

objeme vzduchu.

POZNÁMKA 3: +����(�� všetky meracie zariadenia sú selektívne na rozmer v rovnakom

rozsahu, je �
��������(������
��celkovú koncentráciu polietavých �
�����

3. Princíp

           Dohody pre vzorkovanie ����!��
�! � (�� je inhalovaná len frakcia polietavých �
����,

ktorá je v blízkosti nosa a úst. Táto frakcia sa nazýva ���
�
����� frakciou (2.3). Niektoré

látky podfrakcie ktoré prenikajú cez hrtan, alebo  do bezriasových vzdušných trás, majú

zvláštny význam pre zdravie.

            Tento Medzinárodný štandard predstavuje dohodnuté krivky ���%��(��!��� inhalované

frakcie a podfrakcie prenikajúce cez hrtan alebo do vzdušných trás bez rias. Tieto krivky sú

nazývané ako ���
�
����dohoda (2.4),  hrudníkova dohoda (2.8) a ������
����dohoda (2.12).

Priedušnicová (2.6) a priedušková (2.10) dohody �"(��%��������
�����uvedených. Zariadenia

pre vzorkovanie by mali %��� 	� súlade s dohodou pre vzorkovanie vhodné pre �%�
��



dýchacieho traktu, kde usadzovanie nameranej látky �"(�� 	����� �� biologickému efektu.

Napríklad, ���
�
���� dohoda by mohla %��� zvolená ak látka �"(�� 	�	��
�� onemocnenie

hocikde kde je usadzovaná, hrudníkova dohoda by mohla %��� zvolená ak �%�
��� je plúcny

lalok, a ������
���� dohoda ak �%�
��� %��
� rozšírená pre výmenu plynu od ������
�����

bronchiol po alveoly.

           U detí a  dospelých s ��������� plúcnými chorobami, �%�
��� priedušiek ��� 	�/��

náchylná na zber �
����� �� mlým aerodinamickým priemerom ako u zdravých dospelých

jedincov. Je to zrejmé z dohôd pri druhej ������
����� dohode, sústredenej na malé

aerodinamické priemery, ktoré korešpondujú s prieduškovou dohodou rozšírenou o menšie

aerodynamické parametre. Táto priedušková dohoda mala by %��� ���(��� � ��,�exponovaná

populácia obsahuje skupiny „vysokého rizika“ a ������
����dohoda „vysoké riziko“ �"(��%��

���(����za týchto okolností.

             Zariadenia �"(��%������(���na zber jednotlivých frakcií v súlade s dohodami, alebo

�"(�� �%���
�� �����/��� frakcií simultánne. Napríklad, zariadenie �"(�� �%���
�� �
������ zo

	������ ��/
� ���
�
����� dohody, a �������� tento materiál  do jednotlivých ����	� ��/


hrudníkovej, prieduškovej a ������
�����dohody. Eventuálne, zariadenie �"(� ��%�
� práve

������
��! �
�� zo vzduchu. V tomto prípade, by vzorka musela  zabezpe���� selekciu na

	��������/
�aerodynamického efektu vo vnútri zariadenia, a potom  takáto  celková selekcia

je v zhode s dohodami. (+�(�

	���na zariadenie sú zhrnuté v stati 9).

4. Aproximácia a predpoklady

            Aproximácia a predpoklady sú nevyhnutné, ak ��������
 � ��/
� dohody pre

vzorkovanie, ���	�/������(����interakcia premenných, ktoré riadia vstup do dýchacieho traktu

a preniknutie.

             Dohody sú nevyhnutné len pri aproximácii reakcie dýchacieho traktu a sú známe

nasledujúce predpoklady.

a) 9��
��	
��/��� frakcia závisí od pohybu vzduchu - ��������� a  smer - od intenzity

dýchania, a ��� � dýchanie je cez nos alebo ústa. Hodnoty dané ���
�
����� dohodou sú

reprezentatívne hodnoty pre intenzitu dýchania, a sú spriemerované pre všetky smery

vetra. Je to vhodné pre jednotlivca rovnako vystaveného všetkym smerom vetra alebo



���	�(��� vystaveného vetru z boku alebo zozadu, ale dohoda obvikle by podhodnotila

inhalovanú frakciu 	@�������
���������jednotlivca, ktorý obvykle je obrátený proti vetru.

b) =�����
���� 
� hrudné frakcie sú rôzne pre �
(���� jedinca v závislosti od spôsobu

dýchania a preto    dohody sú nevyhnutnými aproximáciami pre priemerný stav.

c) �
(��dohoda je aproximácia pre frakciu prenikajúcu do oblasti a nie pre frakciu, ktorá sa

usadzuje tu.  Vo všeobecnosti, �
������ sa musia ��
��	
�� ���� biologický efekt.

Rešpektujúc túto ���������� � dohody vedú k preceneniu potenciálneho biologického

�3������5�/���"��(�����príkladom �� �(��������
����dohoda nadhodnocuje 3�
�����	�/��

malých �
���� �ktoré sa usadzujú v oblasti vzdušných trás bez rias, �����(��frakcie týchto

��
��������sú exhalované bez priebehu usadzovania. Na mnohých pracoviskách tieto malé

�
������majú ����	�/���malý podiel hmoty v odobratých vzorkách.

d) Hrudníková  dohoda 
���4����� �(��hrudníková frakcia ���
��dýchania cez ústa je 	@���


ako hrudníková frakcia ���
�� dýchania cez nos. Priedušková dohoda �"(�� teda

����������6najhorší jav“ prieduškovej frakcie, ktorá nastáva ���
��dýchania cez nos.

5 �������� �dohoda

           Zameranie vzorkovacích kriviek pre odberové zariadenia ���
�
����� frakcie, hoci je

spriemerizované pre všetky smery vetra, budeme ����
��ako  pre ��������� vetra u < 4m/s.

Percento EI z polietavých �
������� aerodynamickým priemerom D (�m), ktoré sú odobraté je

dané rovnicou

                                        EI=50.(1+exp[-0,06.D])                                                 (1)

Niektré hodnoty od EI  sú 
���	��
%�/���.�0�
�znázornené na obrázku B.1 a B.2.

POZNÁMKA 4:  Experimentálne údaje v ���
�
�����3�
������
��
/�nie sú pre D > 100 �m, a

dohodu ����(��� ���(�	
�� ���� 	@����� �
������� +��� ��������� vetra u > 4 m/s, rovnica (2) je

navrhnutá experimentálne. Rovnica (2) by nemala %������(��������N�O�<1��m alebo u > 9 m/s,

ktoré sú limitmi   pre experimentálne údaje.

                            EI=5O.(1 + exp[-0,06.D])+ 10-3.u2,75.exp[0,055.D]                     (2)

6. Hrudníková dohoda

            Zameranie vzorkovacích kriviek pre odberové zariadenia hrudníkovej frakcie bude

nasledovné. Percento ET z ���
�
����� dohody, ktorá je pre odber s aerodynamickým



priemerom D (�m) je dané kumulatívnym log-normálnym rozdelením s mediánom 11,64 �m

a geometrickou smerodajnou odchylkou 1,5. Numerická aproximácia pre ����������

	������ je uvedená v prílohe B. Poznamenávame � (�� FT je �����
�� z ���
�
���� dohody.

Frakcia celkových polietavých �
���� (2.13) s aerodynamickým priemerom D je získaná

vynásobením ET s 0,01 EI z rovnice (1). Získané hodnoty sú obsiahnuté v��
%�/���.�A�
�.�0�


znázornené na obrázku B.1. 5������ �
%����� �(��B1�P�celkových polietavých �
������ D= 10

�m sú hrudníkové frakcie.

7. ��!"#$��� �dohoda

H�A��Q��/�	��populácia: chorý a slabý jedinec, alebo deti

           J�(� populácia chce ������� deti alebo chorých a slabých ("vysoko riziková“

skupina), bude zameranie vzorkovacích kriviek odberových zariadení pre ������
��! frakciu

nasledovné. Percento ER� ��/
� ���
�
����� dohody, ktoré je odobraté s aerodynamickým

priemerom D(�m) je dané kumulatívným log-normálnym rozdelením s mediánom 2,5 �m a

geometrickou smerodatnou odchýlkou 1,5. Numerická aproximácia pre �����������	������

je uvedená v prílohe B. +���
����	
�� �(��FR je 3�
���
���/a ���
�
�����dohody. Frakcia

celkových polietavých �
�����&0�AL'�� aerodynamickým priemerom D je získaná vynásobením

ER  s 0,01 EI z rovnice (1). Získané hodonty  sú 
���	��
%�/�����.�A�
�.�0�
�znázornené  na

obrázku B.1.

POZNÁMKA 5: J�,� populácia je "vysoko riziková“ skupina, potom �"(�� %��� ���(���

������
����dohoda zdravého jedinca a dáva nám �����	�/������/
���	!�hranicu. Hlavný !���

������
����� dohody "vysokého rizika" je  vytvori�� prieduškovú dohodu "vysokého rizika",

ktorá poskytuje lepšiu ochranu pre túto skupinu.

H�0�Q��/�	��populácia: zdravý dospelý

            Percento ER� � ��/
� ���
�
����� dohody, ktoré je odobraté s aerodynamickým

priemerom D (�m) je dané kumulatívným log-normálnym rozdelením s mediánom 4,25 �m a

geometrickou smerodajnou odchýlkou 1,5. Numerická aproximácia pre �����������	������

je uvedená v prílohe B. +���
����	
�� �(��ER  je 3�
���
���/
����
�
�����dohody. Frakcia

celkových polietavých �
�����&0�AL'�� aerodynamickým priemerom D je získaná vynásobením

ER  s 0,01 EI z rovnice (1). Získané hodnoty  sú 
���	��
%�/�����.�A�
�.�0�
�znázornené  na

obrázku B.1.



8. Priedušnicová a priedušková dohoda

            Priedušnicová dohoda je �����
��� ako (EI-ET) (	�,� ��
��� B� 
� R'� ���� �
(�

aerodynamický priemer D. Priedušková dohoda je �����
���ako (ET -ER) (	�,���
���R�
�H'����

�
(�� aerodynamický priemer D. Dve prieduškové dohody korešpondujú s dvoma

������
������ dohodami udanými� � 	� �
%�/����� .�A� 
� .�0� 
� znázornené  na obrázku B.2.

Priedušková dohoda o "vysokom riziku" �"(��%������(����ak exponovaná populácia obsahuje

aj deti alebo chorých a slabých jedincov.

Tab. B.1 - Jednotlivé dohody vyjadrené ako percento ������ ��� 	
��������
� ����	��

Aerodyna-
mický

priemer

D             �m

�
�����
�

dohoda

EI

%

Hrudníková
dohoda

ET

%

����	���
�

dohoda

ER

%

„Vysoké
riziko“

����	���
�

dohoda

ER

%

Dohoda pre
horné

dýchacie
cesty

%

„Vysoké
riziko“

dohoda pre
horné

dýchacie
cesty

%
0 100 100 100 100 0 0
1 100 100 100 98,8 0 1,2
2 100 100 96,8 70,9 3,2 29,1
3 100 100 80,5 32,6 19,5 67,3
4 100 99,6 55,9 12,3 43,6 87,3
5 100 98,1 34,4 4,4 63,7 93,8
6 100 94,9 19,8 1,5 75,1 93,3
7 100 89,5 10,9 0,6 78,6 89,0
8 100 82,2 5,9 0,2 76,3 82,0
9 100 73,7 3,2 0,1 70,5 73,6
10 100 64,6 1,7 0 63,9 64,6
11 100 55,5 0,9 54,6 55,6
12 100 47,0 0,5 46,5 47,0
13 100 39,3 0,3 39,0 39,3
14 100 32,4 0,2 32,3 32,4
15 100 25,5 0,1 26,5 26,6
16 100 21,6 0,1 21,6 21,6
18 100 14,1 0 14,1 14,1
20 100 9,1 9,1 9,1
25 100 3,0 3,0 3,0
30 100 1,0 1,0 1,0
35 100 0,3 0,3 0,3
40 100 0,1 0,1 0,1
50 100 0 0 0
60 100
80 100
100 100



Tab. B.2 - Jednotlivé dohody vyjadrené ako percento všetkých polietavých ������

Aerodyna-
mický

priemer

D             �m

�
�����
�

dohoda

EI

%

Hrudníková
dohoda

ET x EI

%

����	���
�

dohoda

ER x EI

%

„Vysoké
riziko“

����	���
�

dohoda

ER x EI

%

Dohoda pre
horné

dýchacie
cesty

%

„Vysoké
riziko“

dohoda pre
horné

dýchacie
cesty

%
0 100 100 100 100 0 0
1 100 100 100 98,8 0 1,2
2 100 100 96,8 70,9 3,2 29,1
3 100 100 80,5 32,6 19,5 67,3
4 100 99,6 55,9 12,3 43,6 87,3
5 100 98,1 34,4 4,4 63,7 93,8
6 100 94,9 19,8 1,5 75,1 93,3
7 100 89,5 10,9 0,6 78,6 89,0
8 100 82,2 5,9 0,2 76,3 82,0
9 100 73,7 3,2 0,1 70,5 73,6
10 100 64,6 1,7 0 63,9 64,6
11 100 55,5 0,9 54,6 55,6
12 100 47,0 0,5 46,5 47,0
13 100 39,3 0,3 39,0 39,3
14 100 32,4 0,2 32,3 32,4
15 100 25,5 0,1 26,5 26,6
16 100 21,6 0,1 21,6 21,6
18 100 14,1 0 14,1 14,1
20 100 9,1 9,1 9,1
25 100 3,0 3,0 3,0
30 100 1,0 1,0 1,0
35 100 0,3 0,3 0,3
40 100 0,1 0,1 0,1
50 100 0 0 0
60 100
80 100
100 100

Numerická aproximácia log-normálneho rozdelenia

Pre 	�������� 	������ � nasledujúca aproximácia sa ���(�	
� ���� 	������� FT a ER

(Hastings[2], Soderholm[11]. Tento vzorec dáva ET  a ER  v percentách.

            E = 100 (1 - G) ak D  � M
            E = 100 G ak D � M
kde
            G = 0,5.(1 + 0,14112821.y + 0,08864027.y2 + 0,02743349.y3 - 0,00039446.y4
                               + 0,00328975.y5)-8

y ako absolútna hodnota z ln(D/M)/(�2.ln1,5).



Pre hrudníkovu frakciu, E = ET  ak M = 11,64 �m; D je aerodynamický priemer �
����� 	
mikrometroch.

Pre "zdravého �����
S��������	
��/���frakcia, E = ER  ak M = 4,25 �m.
Pre "vysoké ������S��������	
��/���frakcia, E = ER  ak M = 2,5 �m.

9. 	%&#�'�()*�na odberové aparatúry

          Nie je ��(�� ��������	
� zariadenia, ktorých charakteristiky úplne zodpovedajú

dohodám v statiach� B� 
(� I�� 5 iných prípadoch, skúšobná chyba testovaných zariadení, a

pravdepodobná ��	������� od iných faktorov ako je aerodynamický priemer, ��
����� (�� je



��(��� len ���%���prevdepodobné 	��������� �(��charakteristika zariadenia spadá do ��������

rozsahu. Porovnaním zariadení s dohodami sa zaoberá iná ISO publikácia. Medzi iným

��(����
�� ������pripustí overenie nad obmedzený rozsah premenných ak je to nutné.

ZÁVER

. V sieti automatického ��������� ���������$� � ������� ���	����	
��/��� ��� >D?E 

.�
����
	
� �!� �(� �
� ����������� ��
����
��� ����
��	
��� �%���	�� ��
	���� +?A1 � �����

�
%�������!� �%��� �
����� ��� A1� � �m v ovzduší. Sledovanie frakcie prachu pod 2,5 �m

&+?0 B'� �	����� ��� �
��
/� ���� ��� ������ ���� ��������!� ���������� 	���%�� �
������ �%���	��

��
	���� 
� ����	��	
���� ������ �� ��3��������� �
��
����� �!� �
�
(���� �� 	�/���� ���%�	�����

&	�����	
� �
� ���� 	� C>2'�� 5�������	
���� !��	��� ����������
� �	����
� polietavými

�
����
��� 	� �!�
�� �� ������������ ������� 9>G� HH1I� �	������ �	
����� ������	
��


�������������
���
�/�������
	���	��������	������$�T�����

��+����� �
��,-� polietavý prach, PM10, ISO 7708, koncentrácia ������
	���� �
���� 

�����
���������������
���� ����������������
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