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Légszennyezések mérése I. 

 
87. Lecke 
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Referencia módszer a kén-dioxid vizsgálatára 
 

UV fluoreszcens módszer a vonatkozó szabvány szerint.  

A fluoreszcencián alapuló eljárások elve   

• Nagyon sok molekula UV- vagy VIS sugárzás/foton (WUV) hatására 
gerjesztődik és az abszorbeált energiát két külön foton formájában emittálja. 
Az egyik, a kisebb energia többnyire ütközés vagy hőenergia formájában 
(WÜTK), míg a másik (WFL) egy közeli UV vagy a látható tartományban lévő 
sugárzás formájában jelenik meg.  

• Mivel 

 ezért a fluoreszcens sugárzás hullámhossza mindig nagyobb, mint a 
besugárzó fényé.  

 

 

  

• A mérési elv az alábbi ábrán látható. Az emittált fényt egy nagyon érzékeny 
fotoelektron-sokszorozó detektálja. A módszer igen érzékeny. A kimutatási 
határ többnyire néhány ppb (μg/l) koncentráció érték (pl. fenol-
szennyezéskor vagy kékalga ill. klorofill-A mérésekor).  

http://www.aquadocinter.hu/themes/Vandorgyules/pages/5szekcio/toth_zsilak.htm 
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UV-fluoreszcens mérési elv  
  

http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/fluoreszcensvizmeres.pdf 

Aromás szénhidrogének, (benzol. toluol, xylol, PAH stb.), klorofill A és egyéb 

fluroreszcenciát adó szennyezők kimutatása. Nagyon érzékeny a szénhidrogén-

szennyezésekre, detektálási ideje 10 s, kimutatási határa általában 10-30 ppb, de 

fenolra 5-10 ppb.  

Jellemző mérési tartományok: Fenol, BTEX általában 0 –10 (-100) ppm; olaj-

szennyezés mérésekor, amennyiben 10% aromás komponens jelen van az olajban 0 – 

100 (kívánságra 0 – 1000) ppm. (Meg kell azonban említeni, hogy e fluoreszcenciás 

módszer az alifás szennyezők kimutatására nem alkalmas.)  
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Referencia módszer a nitrogén-dioxid és 

nitrogén-oxidok vizsgálatára 
 

• Kemilumineszcenciás módszer a 

vonatkozó szabvány szerint. (Jelenleg az 

MSZ ISO 7996 Környezeti levegő. A 

nitrogénoxidok tömegkoncentrációinak 

meghatározása. Kemilumineszcenciás 

módszer.)  
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Az emissziós és a kemilumineszcenciás módszer  

mérési elrendezése és analitikai függvényei 
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minta, 
elemző sugárforrás 
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fényfelbontás  fényintenzitás mérés  

http://aak.bme.hu/Oktatas/AAS.ppt#276,9,Az emissziós és a 

kemilumineszcenciás módszer  mérési elrendezése és analitikai 

függvényei 
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Referencia módszerek az ólom 

mintavételezésére és vizsgálatára 
• A) Referencia módszer az ólom mintavételezésére:  

• A lebegő por tömegkoncentrációjának meghatározása 
gravimetriás módszerrel a vonatkozó szabvány szerint. 
(Jelenleg MSZ 21454/2 A levegő szilárd szennyezőinek 
vizsgálata. A lebegő por tömegkoncentrációjának 
meghatározása gravimetriás módszerrel.)  

• B) Referencia módszer az ólom vizsgálatára:  

• Atomabszorpciós spektrometriás módszer a vonatkozó 
szabvány szerint. (Jelenleg MSZ ISO 9855 Környezeti 
levegő. A szűrőn leválasztott aeroszolok ólom 
tartalmának meghatározása. Atomabszorpciós 
spektrometriás módszer.)  
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Ólom és kadmium meghatározása 
• A toxikus fémek meghatározására elegendő egy négy órán 

keresztül, 60 m3/ó szívási sebességgel, tehát összesen 240 m3 
levegőből, üvegszálas szűrőn készített szállópor minta 1/16-od 
része. A meghatározás savas feltárás után AAS illetve ICP 
készüléken történik. A fémvizsgálatok céljára végzett minta 
előkészítés során lehetőség szerint kerüljük a minta fém tárgyakkal 
történő érintkezését.  

• A kör alakú szűrő 1/16-od részének kivágásához használjunk 
műanyag eszközöket: például plexiből készült kést, műanyag vagy 
karton-papír anyagú körcikk sablont. A savas elfőzés céljára teflon 
bomba vagy mikrohullámú minta-előkészítő blokk használata a 
legalkalmasabb. Ha erre nincs lehetőség, vegyi fülkében, vízfürdőn 
is elvégezhető a savas feltárás.  

• Az elektromos főzőlapon végzett savas bepárlást kerüljük, mert a 
minta könnyen túlmelegszik, kihabzik és az alacsony forráspontú 
fémek egy része, mint például a kadmium, kidesztillál, a vizsgálat 
nem lesz kvantitatív. A leggyakrabban vizsgált toxikus fém az ólom, 
amelynek szennyező, kísérő komponense rendszerint a kadmium. 
Ezért az ólomra vizsgált mintákból célszerű a kadmium 
meghatározását is elvégezni. 
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Referencia módszer a PM10 

mintavételére és mérésére  

• A lebegő por PM10 frakciójának szűrőn történő 
leválasztása és tömegkoncentrációjának meghatározása 
gravimetriás módszerrel a vonatkozó szabványok 
szerint. ((Jelenleg az MSZ 21454/2 A levegő szilárd 
szennyezőinek vizsgálata. A lebegő por 
tömegkoncentrációjának meghatározása gravimetriás 
módszerrel és az MSZ EN 12341 Levegőminőség. 
Lebegő szemcsés anyagok PM10 frakciójának 
meghatározása. Referencia módszer és helyszíni 
vizsgálati eljárás a referencia mérési módszer 
egyértelműségének bemutatására.))  
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Referencia módszer a benzol 

meghatározására  

 
• Gázkromatográfiás módszer a vonatkozó 

szabvány szerint. (Jelenleg részben az 

MSZ 21456/16 A levegő 

gázszennyezőinek vizsgálata. A benzol, 

toluol, etilbenzol és xilolok 

meghatározása.)  
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Gázkromatográf sémája 
Buck Scientific, SRI 8610 C típusú, számítógép vezérlésű gázkromatográf 

1. hidrogénes palack 2. sűrített levegős palack 3. nyomásmérő 4. gázkromatográf 

5. gázmintavevő csap 6. vákuum szivattyú 7. kolonna 8. termosztatált tér 

9. hővezetőképességi detektor 10. lángionizációs detektor 11. számítógép 12. szeptum 13. áramforrás, a- 

gázminta bevitel, b- gázminta távozás, c- égéstermék távozás, d- folyadék-/gázminta bevitel. 

http://www.chem.science.unideb.hu/Oktatas/K3313/K3313GCseged.pdf 
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Kérdések a leckéhez 

• Kéndioxid mérése 

• Nitrogén oxidok mérése 

• Nehézfémek meghatározása 
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KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 
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Légszennyezések mérése II. 
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Referencia módszer a szén-

monoxid meghatározására 
 

• A vonatkozó szabvány szerint. (Jelenleg 

az MSZ 21456/5 A levegő 

gázszennyezőinek vizsgálata. Szén-

monoxid meghatározása.)  
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Szénmonoxid meghatározása 

U1: R króm(VI)-oxiddal impregnált R vízmentes szilikagéllel töltött, U alakú cső; 

F1: R kálium-hidroxid 400 g/l-es oldatából 100 ml-t tartalmazó gázmosó palack; 

U2: szemcsés R kálium-hidroxiddal töltött, U-alakú cső 

U3: granulált, kiizzított horzsakőre felvitt R foszfor(V)-oxiddal töltött, U-alakú cső 

U4: 30 g, előzetesen 200 °C-on szárított, szemcsés R átkristályosított jód(V)-oxiddal 

töltött U-alakú cső, melynek hőmérsékletét a vizsgálat időtartama alatt 120 °C-on (T) 

tartjuk. A jód(V)-oxidot 1 cm vastagságú üveggyapot-rétegekkel elválasztva, 1 cm 

vastagságú rétegekben töltjük a csőbe, úgy, hogy a töltet tényleges hossza 5 cm legyen. 

F2: 2,0 ml R kálium-jodid–oldat és 0,15 ml R keményítő–oldat elegyét tartalmazó kémcső. 
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Referencia módszer az ózon 

meghatározására  

• UV fotometriás módszerrel a vonatkozó 

szabvány szerint. ((Jelenleg az MSZ 

21456/26 A levegő gázszennyezőinek 

vizsgálata. Az ózon meghatározása UV 

fotometriás módszerrel.))  
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Ózon mérése UV fotométerrel 

Az UV fotometriás készülék általános 

felépítése: 

Bemeneti aerosol szűrő 

Légszivattyú 

Hármas elágazású mágnesszelep 

Mérőküvetta 

Szelektív optikai szűrő 

UV fényforrás 

Detektor 

Referencia detektor 

Elektronikus egység kijelzővel 
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Referencia módszer szálló por 

meghatározására 
 

 Béta abszorpcióval a vonatkozó szabvány szerint. (Jelenleg az MSZ ISO 10473 
Lebegő szilárd részecske meghatározása abszorpcióval.) 

 

Béta-visszaszórás mérése 

 Az elektronok a fotonokhoz sok tekintetben hasonlóan szóródnak az 
atomok elektronjain, mint a fotonok. A szóródás az elektronok egy 
részét erőteljes irányváltoztatásra készteti. Ennek eredménye, hogy 
határfelületekről az elektronok éppúgy „visszatükröződnek”mint a 
fotonok. Ha elektronsugárzást bocsátunk egy felületre, az elektronok 
behatolnak az anyagba, ott szóródnak, majd egy részük ismét 
elhagyja az anyagot, visszaszóródik. A visszaszórás mértéke 
egyenesen arányos a rendszámmal, így a jelenséget 
felhasználhatjuk analitikai célokra. A gyakorlat során ezt a 
jelenséget, a lehetséges analitikai alkalmazásokat járjuk körül. 
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Béta-sugárzás 

 

Abszorpció: 

Visszaszórás 

Transzmisszió 

 

 

Cserenkov-sugárzás 

Fékezési röntgensugárzás!! 

IO 

I 

http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/personal/radio3.pdf 
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Referencia módszer ülepedő por 

meghatározására 
 

• A vonatkozó szabvány szerint. ((Jelenleg 
az MSZ 21454/1 A levegő szilárd 
szennyezőinek vizsgálata. Az ülepedő por 
tömegének meghatározása.)) 
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Porleválasztás 

• Porkamra: a lecsökkent áramlási 
sebesség lehetővé teszi a durvább por 
(d>50 µm) kiülepedését.  
Egyszerű, olcsó szerkezetek, 50 % 
hatásfokkal működek előleválasztóként. 
Hatékonyságuk fokozható 
terelőlemezekkel, a levegő 
irányváltoztatás, centrifugális ereje  
növeli a leválasztás intenzitását (d>25 
µm). 

• Ciklon:   a szennyezett gáz nagy 
sebességgel lép be, terelőlapok spirális 
örvénylő  mozgást okoznak, a részek a 
centrifugális erő  hatására a falnak 
ütköznek és kiválnak. Kisebb átmérőjű  
csövet alkalmazva, a teljesítmény 
növelhető . 

• Porszűrők: A tisztítandó gázt porózus 
anyagon vezetik át, a por visszamarad, 
a szűrőrétegben, tehetetlenségi és 
elektrosztatikus erők hatására. 
 

Kamra 

Ciklon 



24 

Porleválasztás 
• Elektrosztatikus leválasztók: a gáz 

elektromos erőtéren halad át, a 
porrészecskék feltöltődnek, az 
ellentétes töltésű  elektródán 
lerakódnak, innen kell eltávolítani. 

 

 

 

• Nedves gáztisztítás: a porszemcséket 
folyadékkal nedvesítik, azok a 
mosófolyadékhoz tapadva eltávoznak 
a gázfázisból. Gázok elnyeletésére 
alklamazható kémiai reakció, 
átbuborékoltatás, szembe-
áramoltatás. 

• Emissziócsökkentés passzív 
módszere a bírságolás: elkerülésére a 
szennyező, beszünteti tevékenységét, 
csökkenti a kibocsátást, vagy fizet. Ha 
a bírság nagysága nem ösztönöz a 
szennyezés elkerülésére, mert 
gazdaságosabb kifizetni, mint új 
beruházást végrehajtani, akkor állami 
támogatással lehet a 
környezetkímélőbb tevékenységet 
ösztönözni. 
 

Elektrosztatikus leválasztás 

Nedves eljárások 
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Készült a  

 

 7/2001. (VIII. 3.) KÖM RENDELET A 

LÉGSZENNYEZETTSÉG ÉS A HELYHEZ KÖTÖTT 

LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSÁNAK 

VIZSGÁLATÁVAL, ELLENŐRZÉSÉVEL, 

ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOKRÓL 

 

alapján. 
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Kérdések a leckéhez 

• Szénmonoxid mérése 

• Szálló porok meghatározása 

• Porleválasztás módszerei 
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KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


