
PRILOGA 2 
 
 

1. Pretvarjanje enot za koncentracijo snovi v odpadnih plinih 
 
 
Koncentracije se določajo v masnih enotah na enoto prostornine suhih ali mokrih odpadnih 
plinov pri normnih pogojih (ISO 8756:1994), to je pri temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa.   
 
Če je izmerjena vsebnost snovi v plinastem stanju (v nadaljevanju: plina) v odpadnih plinih 
izražena v volumenskih deležih (npr. ppm) se ustrezna vrednost koncentracije plina v 
odpadnih plinih pri normnih pogojih izračuna po enačbi:  
 
 

EM, i = ri * i 
 
kjer je: 
EM, i izmerjena vrednost koncentracije plina "i", izražena v mg/m3 pri normnih pogojih, 
ri izmerjena vsebnost plina "i" v odpadnih plinih pri normnih pogojih, izražena v 

volumenskih deležih (ppm), in 

i idealna gostota plina "i" pri normnih pogojih, izražena na osnovi normnega volumena 

22,4 m3/kmol. 
 
Za izračun koncentracije snovi iz izmerjenih vrednosti za vsebnost nekaterih plinov, ki so 
izražene v volumenskih deležih, tabela 2 podaja idealne gostote. 
 
 

Tabela 2. Idealne gostote nekaterih plinov. 
 
 

Plin Oznaka Molekularna 
masa (g/mol) 

Idealna gostota 
(kg/m3) 

ogljikov monoksid CO 28,01 1,250 
ogljikov dioksid CO2 44,01 1,965 
žveplov dioksid SO2 64,06 2,860 
dušikov oksid NO 30,01 1,340 
dušikov dioksid NO2 46,01 2,054 
dušik N2 28,01 1,250 
kisik O2 32,00 1,429 
vodik H2 2,02 0,090 
voda (tehnična) H2O 18,02 0,804 
vodikov sulfid H2S 34,08 1,521 
vodikov fluorid HF 20,01 0,893 
vodikov klorid HCl 36,46 1,628 
amoniak NH3 17,03 0,760 
metan CH4 16,04 0,716 
propan C3H8 44,10 1,969 
organske spojine (TOC) izražene na 
osnovi metana  

C1 12,01 0,536 

organske spojine (TOC) izražene na 
osnovi propana C3 36,03 1,608 
zrak, suh  - 28,97 1,293 

 
 



 
2. Preračun koncentracije snovi na enoto prostornine suhih odpadnih plinov 

 
Preračun izmerjene koncentracije snovi v plinastem stanju v mokrih odpadnih plinih na enoto 
prostornine suhih odpadnih plinov se izvede po enačbi: 
 
 

                100 
ES,i = EV,i -------------- 

                       100 - rH2O 
 
pri čemer je: 
ES,i koncentracija snovi v plinastem stanju v suhih odpadnih plinih v mg/m3, 
EV,i koncentracija snovi v plinastem stanju, izmerjena v mokrih odpadnih plinih v mg/m3, 
rH2O izmerjena vsebnost vlage v odpadnih plinih, izražena v volumenskih deležih (vol. %). 
 
 
 

3. Preračun koncentracije snovi na normno stanje 
 
Če je vrednost koncentracije snovi v odpadnih plinih izmerjena pri pogojih, ki so različni od 
normnih, je treba vrednost koncentracije preračunati na normne pogoje odpadnih plinov po 
enačbi: 
 
 

               101,3    T 
EM,i = Ei -------- ----- 
                 p     273 

 
kjer je: 
 
EM,i koncentracija snovi pri normnih pogojih v mg/m3, 
Ei koncentracija snovi pri dejanskih pogojih v mg/m3, 
P tlak odpadnega plina v kPa, 
T temperatura odpadnega plina v K. 
 
 
 
4. Preračun koncentracije snovi na predpisano računsko vsebnost kisika v odpadnem 

plinu 
 
Če je za posamezni vir onesnaževanja določena računska vsebnost kisika v odpadnih plinih, 
se izmerjene koncentracije preračunajo na predpisano računsko vsebnost kisika v odpadnih 
plinih po enačbi: 
 
 

21 - 02N 
EN,i = -------------- EM,i 

21 - 02M 
 
pri čemer pomenijo: 
EN,i koncentracija snovi, običajno v suhih odpadnih plinih pri predpisani računski 

vsebnosti kisika v mg/m3, 
EM,i izmerjena koncentracija snovi pri normnih pogojih, običajno preračunana na 

koncentracijo v suhih odpadnih plinih v mg/m3, 



O2N računska vsebnost kisika v odpadnih plinih, izražena v volumenskih %, 
O2M izmerjena vsebnost kisika v odpadnih plinih, izražena v volumenskih %. 
 
Če ima vir onesnaževanja vgrajene čistilne naprave odpadnega plina, se enačba za 
preračun na računsko vsebnost kisika upošteva le za obdobje, v katerem je izmerjena 
koncentracija kisika nad računsko. Izračun iz prejšnjega stavka velja samo za koncentracije 
tistih snovi, za katerih zmanjševanje je čistilna naprava namenjena. 


