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Sissejuhatus 
 
Passiivne proovikogumine põhineb uuritava aine keemiliste potentsiaalide erinevusel 
uuritavas keskkonnaosas ja koguja sees oleval kogumispinnal. Toimub aine iseeneslik 
ülekandumine. Nii nagu temperatuuride erinevus määrab soojuse ülekande kehade 
vahel, määrab keemiliste potentsiaalide erinevus aine iseenesliku ülekandeprotsessi 
suuna ja intensiivsuse süsteemi eri osade vahel. Lihtsamalt öeldes liigub uuritav aine 
koguja sees olevale kogumispinnale, kus selle aine kontsentratsioon on palju väiksem 
või koguni null. 
 
Passiivne kogumine ehk passiivne dosimeetria võib toimuda erinevatest kesk-
kondadest: õhust, veest ja mullast. Õhust toimub see kahel erineval viisil: bio-
akumulatsioonina elavatesse organismidesse  või nende osadesse ja passiivkogujate 
abil.  
 
Passiivkogujad on kujult enamasti toru või tabletikujulised. Uuritav aine jõuab 
kogumispinnale kas läbi membraani imbudes või difusiooni teel läbi õhu. Viimasel 
ajal on eriti levinud tabletikujulised difusioonkogujad, mis sobivad meie küllalt puhta 
õhu analüüsiks. Antud juhendis käsitlemegi ainult tabletikujulisi difusioonkogujaid. 
 
 
 
Uuritavad gaasid 
 
Ammoniaak 
 
Ammoniaagil on terav ja äratuntav lõhn ning see on õhust kergem gaas. Ammoniaak 
satub keskkonda eelkõige põllumajandusest, põhiliselt loomakasvatusest. See gaas 
moodustub orgaanilise aine lagunemisel. Euroopas on põllumajanduse osakaal 
üldisest emissioonist 90-95%. Ülejäänud NH3 on pärit mootorsõidukitest, jäätmete 
(heitvete) töötlemisest ja tööstuslikest jahutusseadmetest. Atmosfääris olev  
ammoniaak laguneb küllalt kiiresti – mõne tunni, kuni 5 päeva jooksul, sellepärast on 
ammoniaak kohalikku päritolu saasteaine. NH3 adsorbeerub vees, reageerib happeliste 
gaasidega moodustades aerosoole (NH4NO3, NH4Cl) või kuivsadeneb kohapeal 
taimedel, mullal või vees. Aerosooliks muutunud ammoniaak ei ole nii 
reaktsioonivõimeline, püsib sellisena kauem (5-10 päeva), kandub kaugemale edasi ja 
sadeneb eelkõige märgsadenemise teel. 
 
Ammoniaagi kahjulik mõju keskkonnale seisneb hapestumises, liikide mitmekesisuse 
vähenemises ja ökosüsteemi eutrofeerumises. Võib ka otseselt mõjutada farmides 
töötavate inimeste ja farmiloomade tervist. Loomafarmide lähedal võib ammoniaagi 
kontsentratsioon ületada piirväärtust.  
 
Aastane käik vastab õhutemperatuuri käigule, arvestades lagunemisprotsesside inertsi. 
Ammoniaagi kontsentratsioon õhus on talvel madal, sest lagunemisprotsessid on 
peatunud. Kõige intentensiivsemad on need aga suve lõpus. Eestis kehtiv saastatuse 
taseme piirväärtus on 24 tunni keskmisena 40 µg/m3. 
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Osoon 
 
Osoonil on terav, veidi kloori lõhna meenutav, kergesti äratuntav lõhn. Paljud 
inimesed tunnevad osooni lõhna alates kontsentratsioonist 20 µg/m3. Atmosfääris 
tekib pinnalähedane osoon eelkõige süsinikmonooksiidi (vingugaas) või lenduvate 
orgaaniliste ühendite fotokeemilisel reageerimisel lämmastikoksiididega. Antud 
protsessis päikesekiirgus soodustab inimtegevuse käigus atmosfääri paisatud gaaside 
reageerimist omavahel, suurematel kontsentratsioonidel on võimalik fotokeemilise 
sudu teke. Osooni emiteerivad ka UV lambid, koopiamasinad, printerid, see tekib 
keevitamisel ja tööstuslikes protsessides. Osoon püsib maa pinnalähedases kihis 
lagunemata umbes 22 päeva. Saasteallikate lähedal lagundab NO osooni, seetõttu on 
saasteallikate vahetus läheduses (näiteks linnakeskustes) osooni suhteliselt vähe. 
 
Maa pinna lähedal olev osoon kahjustab nii inimesi kui ka taimi. Seda juba siis kui 
selle gaasi kontsentratsioon õhus on üle 200 µg/m3. Kütuste põletamise tagajärjel 
kõrgeneb õhu osoonisisaldus tunduvalt. Kõrgenenud osoonitase põhjustab inimestel 
hingamisteede haigusi. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) andmetel 
põhjustab osoon Euroopas ligikaudu 21 000 enneaegset surma aastas. Siseruumides 
on osooni tunduvalt vähem, kinniste akende korral koguni 10x vähem kui välisõhus. 
Taimedesse jõuab osoon lehtedes olevate hingamisavade kaudu, taimede sisemuses 
tekitab osoon olulisi kahjustusi. Osoon on ka kasvuhoonegaas, mis põhjustab kliima 
soojenemist. Lisaks rikub osoon kummi - kummitihendeid, kummist kütusevoolikuid . 
Meil kehtiv saasteainete sisalduse piirväärtus osooni jaoks on 8 tunni keskmisena  
120 µg/m3. 
 
 
 
Vääveldioksiid 
 
Vääveldioksiid on terava ärritava lõhnaga värvitu mürgine gaas. SO2 satub atmosfääri 
looduslikest allikatest ja inimtegevuse tagajärjel. Selle gaasi looduslikud tekitajad on 
eelkõige vulkaanid, samuti tekib SO2 ka taimede lagunemisel ja metsatulekahjudes.  
Atmosfääris sisalduvast vääveldioksiidist umbes pool on looduslikku päritolu, kuid 
arenenud maades ületab kütuste põletamise tagajärjel tekkiv SO2 tunduvalt 
looduslikku emissiooni. Kuna kivisüsi, põlevkivi, naftasaadused, looduslik gaas ja 
puit sisaldavad väävlit, eraldub nende põlemisel vääveldioksiid. Kivisöel, pruunsöel ja 
põlevkivil töötavad soojuselektrijaamad on kõige olulisemad vääveldioksiidi allikad 
maailmas. Puidu väävlisisaldus on võrreldes fossiilsete kütustega väike. Lisaks 
vabaneb väävlit veel maakide (vase-, plii- ja tsingimaak) töötlemisel ja muudes 
tööstuslikes protsessides nagu väävelhappe- ja paberi tootmine. 
 
Eestis pärineb SO2 põhiliselt kaugkandest ja selle gaasi tase õhus on küllalt ühtlane 
ning suurusjärkudes madalam ohtlikust tasemest. Oluliselt kõrgenenud 
kontsentratsioone võib esineda vaid põlevkivielektrijaamade, põlevkivitöötlemis- 
ettevõtete ja sadamate läheduses. Muud saasteallikad on kõikvõimalikud 
kütteseadmed (katlamajad, ahjud). Vääveldioksiidi tasemetes ilmneb aastane käik , 
suvel on kontsentratsioon madalam ning talvel kõrgem. See on suure tõenäosusega 
seotud talvise kütteperioodiga. 
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Kõrgenenud SO2 sisaldus õhus põhjustab hingamisteede ja veresoonkonna 
haigusi.Vääveldioksiid oksüdeerub atmosfääris (tavaliselt NO2 kui katalüsaatori 
juuresolekul) väävelhappeks. Tagajärjeks on happevihmad ja mulla ning veekogude 
hapestumine. Sadenenud vääveldioksiid mõjutab inimesi, vee ökosüsteeme, metsi ja 
maaviljelust. SO2 kahjustab ka ehitisi ja monumente. Eestis kehtiv saasteainete 
sisalduse piirväärtus vääveldioksiidi jaoks on 24 tunni keskmisena 125 µg/m3, mida 
on lubatud ületada kuni kolmel korral aastas. 
 
 
 
Lämmastikdioksiid 
 
Lämmastikdioksiid on iseloomuliku terava lõhnaga mürgine punakaspruun gaas. NO2 
on põlemisprotsesside kõrvalprodukt ja tekib õhulämmastiku kuumutamisel. 
Looduslikult moodustub välgulöökide tagajärjel. Kõige olulisemad inimtekkelised 
selle gaasi allikad on sisepõlemismootorid ja soojuselektrijaamad. NO2 tekib ka 
paberitööstuses, tuumakatsetustel, gaasi- ja bensiinipõletite kasutamisel. 
Inimtegevusest pärit lämmastikdioksiid on peamiselt linnalist või tööstuslikku 
päritolu. Välisõhu lämmastikdioksiidi kontsentratsioonid võivad muutuda kiiresti ja 
suurtes piirides. Kontsentratsioon võib kohati paljukordselt ületada loodusliku fooni. 
NO2 tekib ka teiste lämmastikuühendite (NO, N2O, NH3 jt.) edasisel oksüdeerumisel. 
Umbes 90% inimtekkelistest lämmastiku oksiididest (NOx) on algselt 
lämmastikmonooksiidi (NO) kujul, kuid oksüdeerub tundide ja päevade jooksul  
NO2-ks. Lämmastikmonooksiid ja lämmastikdioksiid esinevad alati koos. 
Lämmastikdioksiid omakorda osaleb fotokeemilistes reaktsioonides, näiteks 
pinnalähedase osooni moodustumisel, millest oli ka juba juttu. 
 
Eestis on kõige suuremad lämmastikdioksiidi sisaldused tihedalt asustatud 
piirkondades ja mida madalam on asustustihedus, seda vähem leidub NO2 õhus. 
Lämmastikoksiidi kontsentratsioon on kõrgem külmal ajal ja madalam soojal. Kuigi 
suurema osa lämmastiku oksiididest tekitab autotransport, on ka kütmise osa 
arvestatav. Teisalt segavad konvektsioonivoolud suvel õhu vertikaalselt paremini läbi, 
mis võib samuti vähendada maapinnalähedasi kontsentratsioone. 
 
Pikaajalisem viibimine õhus , milles on  40–100 µg/m3 NO2 halvendab kopsude tööd 
ja võib viia hingamisteede haiguseni. Riskigrupiks on lapsed, vanainimesed ja 
astmaatikud. Lämmastikdioksiid oksüdeerub atmosfääris lämmastikhappeks. 
Tagajärjed on samad, kui vääveldioksiidi puhul. Ka NO2 kahjustab ehitusmaterjale 
(värvi, kivi, betooni, lakki jne.) ja seega arhidektuuripärandit. Eestis kehtiv 
saasteainete sisalduse piirväärtus lämmastikdioksiidi jaoks on 24 tunni keskmisena  
30 µg/m3. 
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Passiivsete difusioonkogujate olulisus 
 
Miks on lisaks 7 Eestis paiknevale automaatsele õhuseirejaamale vaja veel kasutada 
passiivkogujaid? Põhjused on järgmised: 
 

� passiivkogujate kasutamine on väga odav võrreldes õhuseirejaamade 
aparatuuri hinna ja ekspluatatsioonikuludega 

� ei ole vaja nii kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, kui need kes haldavad 
õhuseirejaamade aparatuuri 

� passiivkogujad ei vaja elektrit ja neid saab selle tõttu paigutada ka sellistesse 
kohtadesse, kuhu mõõtmisjaamu kindlasti paigaldada ei saa 

� passiivkogujad on väikesed ja kerged, õhuseirejaamad nõuavad ka ajutise 
hoone (soojaku) püstitamist, et kaitsta aparatuuri 

� rohelise keemia (green chemistry) põhimõtete kasutamine – materjalide 
kokkuhoid, väga väikese hulga kemikaalide kasutamine, müra mittetekitamine 

� passiivkogujate taaskasutamine peale nende puhtakspesemist 
� võimalus teha üheaegselt mõõtmisi paljudes kohtades (26 erinevas kohas) ja 

katta mõõtmisega ka Eesti lõunaosa 
� eelnevast punktist tulenev võimalus modelleerida andmeid ja teha saasteainete 

jaotust iseloomustavaid kaarte 
� lihtne kohaletoimetamine posti teel 
� ei vaja kalibreerimist välitingimustes ja spetsiaalseid kalibratsiooniaparaate 

või gaasisegusid 
� kogujad on inimesele käsitsemisel täiesti ohutud 
 
 
 

Tööpõhimõte 
 
Passiivse difusioonkoguja töö baseerub molekulaarsel difusioonil, vastavalt Fick`i 
difusiooniseadusele massiläbikande kohta. Difusioonkogujate korral toimub määratud 
aja jooksul uuritava komponendi kemosorptsioon spetsiaalselt immutatud filtril. 
 
 
 
Passiivsete difusioonkogujate ehitus 
 
Torukujuline koguja on valmistatud polüpropüleenist. Selle ühes otsas on 2cm 
läbimõõduga ava, mis on kaitstud teflonmembraanfiltriga, et tagada õhu laminaarne 
liikumine toru põhjas oleva immutatud filterpaberini. Teflonmembraanfilterit kaitseb 
mehaaniliste vigastuste (näiteks linnu nokalöögid) eest kullatud traatvõrk. Enne 
kasutamist pestakse koguja vastavate lahustega, leotatakse, pannakse ultrahelivanni ja 
seejärel kuivatatakse ja jahutatakse. Sarnase protsessi teeb läbi ka koguja põhjas olev 
filter. Seejärel kantakse sellele pipetiga kindel kogus lahust, mille komponendid 
kemosorbeerivad gaase. Peale gaaside kogumisprotsessi koolide lähedal, pestakse 
laborisse jõudnud filter ultrahelivannil vastavate reaktiivide lahustega. 
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Erinevate passiivkogujate analüüs laboris 
 
Osoon 
 
Filtri immutuslahuseks on NaNO2, K2CO3 ja glütserooli lahus vee-metanooli segus. 
 
Õhus olev osoon reageerib nitritiooniga: 
 
NO2

- + O3 → NO3
- + O2 

 
Nitraadi sisaldus määratakse ioonkromatograafiliselt (IC) juhtivus detektoriga. 
 
Lämmastikdioksiid 
 
Filtri immutuslahuseks on NaOH ja KI lahus metanoolis. 
 
Filtril toimub selline reaktsioon. 
 
2NO2 + 3I-  → 2NO2

- + I3
-   

 
Nitritiooni sisaldus määratakse spektrofotomeetriliselt.  Nitritioon annab N-1-naftüül-
etüleendiamiiniga roosa lahuse, mis mõõdetakse lainepikkusel 540 nm. 
 
Vääveldioksiid 
 
Filter immutatakse 0,01 M Na2CO3 lahusega. 
 
Naatriumkarbonaadi hüdrolüüsil saadakse hüdrosiidioonid ja aluseline keskkond. 
 
Na2CO3 + 2H2O → H2CO3 + 2OH- + 2Na+ 
 
Absorbeerunud SO2 ekstraheeritakse 0,01M H2O2-ga. 
 
2SO2 + 4OH-  + O2 → 2H2O + 2SO4

2- 
 
Oksüdatsioonireaktsiooni tulemusel moodustunud SO4

2- määratakse ioonkromato-
graafiliselt kasutades juhtivus detektorit. 
 
Ammoniaak 
 
Filter immutatakse 1% fosforhappe lahusega etanooli-vee segus (80:20). 
 
Ammoniaak reageerib filtril fosforhappega andes ammooniumiiooni. 
 
NH3 + H+ + H2PO4

- → NH4
+ + H2PO4

- 
 
Ammooniumioon ekstraheeritakse filtrilt veega. Ammooniumiooni sisaldus määra-
takse autoanalüsaatoril pidevvoolu analüüsil, spektrofotomeetrilist detekteerimist 
kasutades. 
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Lisa 
 
Üleminekufaktorid erinevate ühikute vahel (erinevates kirjandusallikates on arvud 
mõnevõrra erinevad) 
 
 

O3 1 mg/m3 = 0,5 ppm 1 ppm = 2 mg/m3 
SO2 1 mg/m3 = 0,37 ppm 1 ppm = 2,67 mg/m3 
NO2 1 mg/m3 = 0,52 ppm 1 ppm = 1,91 mg/m3 
NH3 1 mg/m3 = 1,44 ppm 1 ppm = 0,7 mg/m3 

 
 

O3 1 µg/m3 = 0,5 ppb 1 ppb = 2 µg/m3 
SO2 1 µg/m3 = 0,37 ppb 1 ppb = 2,67 µg/m3 
NO2 1 µg/m3 = 0,52 ppb 1 ppb = 1,91 µg/m3 
NH3 1 µg/m3 = 1,44 ppb 1 ppb = 0,7 µg/m3 

 
Arvutuskäik, kasutades üleminekufaktorit (24,45) ja aine molaarmassi: 
 
ppm = (kontsentratsioon mg/m3) (24,45)/ aine molaarmass 
 
mg/m3 = (kontsentratsioon ppm) (aine molaarmass )/ 24,45 
 


