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Célkitűzés 

 a nyomdatermékekből származó illékony szerves komponensek mennyiségi 

és minőségi meghatározása tesztkamrás modellkísérlet alapján, 

hődeszorber – gázkromatográf – tömegspektrométer csatolt rendszerrel 

vizsgálva 

 

 a komponensek egészségügyi kockázatának értékelése 

 



Illékony szerves komponensek 

(volatile organic compounds – VOC) 

 alifás- és aromás szénhidrogének,  karbonsavak,  glikolok,  alkoholok, 

észterek, aldehidek, ketonok 

 

 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint: 

„illékony szerves vegyületek (VOC): a metántól eltérő, antropogén vagy 

biogén forrásból származó szerves vegyületek, amelyek napfény 

jelenlétében a nitrogén-oxidokkal történő reakciók során fotokémiai 

oxidálószerek létrehozására képesek” 

 

 AgBB módszer szerint: 

Minden egyes komponens mely a C6-tól C30-as szénatomszámig terjedő 

tartományban eluálódik.  

 



A VOC-k egészségügyi hatásai 

 ha a TVOC > 3000 µg/m3 feletti, a zárt térben tartózkodók panaszokkal 

jelentkeznek 

 légúti tünetek: köhögés, zihálás, asztmaszerű tünetek, légszomj 

 irritáció: szem, orr és torok  

 fáradtság, szédülés, hányinger, mellkasi fájdalom 

 egészségtelen épület szindróma (SBS - sick building syndrome) 

 - különféle nem specifikus tünetek összessége 

 a korai VOC-expozíció hatással lehet a magzat fejlődésére, és az újszülött 

idegrendszerére 

 kisgyermekeknél növeli az allergiás betegség kialakulásának kockázatát 

 

 



Alkalmazott szabványok 

 ISO 16000-es szabványcsomag a beltéri levegőszennyezők 

vizsgálatára 

- ISO 16000-6: Illékony szerves komponensek meghatározása 

környezeti levegőből, valamint tesztkamra módszerrel,  aktív 

mintavételezési technikával 

- ISO 16000-9: Illékony szerves komponensek meghatározása 

emissziós tesztkamra módszerrel 
 

 A német AgBB (Ausschuss zur gesundheitliche Bewertung von 

Bauprodukten - Német Környezetvédelmi Minisztérium Építőanyagok 

Egészségügyi Értékelő Bizottsága) által előírt metodika 

- építőanyagok vizsgálatára kidolgozott tesztkamra módszer 

- mintavétel 24 óra, 72 óra és 28 nap után 

- kockázatbecslés   

 



Mintaszám kialakítása 

 10 nyomdatermék 
- 5 újság (1 hónapnál nem régebbi) 

- 5 könyv (3 évnél nem régebbi) 

 



Az alkalmazott módszer főbb lépései 

Illékony szerves vegyületek 

a kamra levegőjében 

Aktív mintavétel Tenax TA 

szorbenst tartalmazó csőre 

Hődeszorpció 

Elválasztás és analízis 

GC/MS 

VOC / TVOC koncentrációk 



A mintavételi kör sematikus rajza 



A mintavételi kör 



Mintavételi paraméterek 

    Tenax TA szorbenst tartalmazó mintavételi csövek 

 

  

 

 



Az eredmények értékelése 

 AgBB módszerben szereplő 186 komponens 

 

 MSD ChemStation program segítségével 

 - jellemző ionok 

 - retenciós idő alapján 

 - a fel nem kalibrált komponensek összegének megadása toluol 

ekvivalens értékben 



A kapott TVOC koncentrációk 



Kockázatbecslés 

 

 
Ahol: 

  Ci: az i komponens kamrában mért koncentrációja, 

  LCIi: az i komponens kockázati tényezője,  

  Ri: az i komponens kibocsátási rátája.  

  

Amennyiben Ri < 1, kijelenthető, hogy a komponensnek nincs hosszú távú 

egészségügyi kockázata a vizsgált koncentrációban. Ezen kívül a különböző 

komponensekre vonatkozó Ri értékeket additívnak tekintjük, melyekre elvárás, 

hogy Σ Ri ≤ 1, vagyis az összegüknek 1-nél kisebb kell lenni. 

 

 

 



Kapott eredmények 



Javaslatok 

 megfelelő egészségügyi határértékek megállapítása 

 nyomdaipari termékek rendszeres, ill. szúrópróbaszerű ellenőrzése 

 nyomdaipari termékekre vonatkozó öko-címke rendszer 

kidolgozása 

 a fiatalabb korosztály számára készülő termékek esetében különös 

figyelem fordítása azok oldószermentességére 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 



Ismer-e VOC kibocsátás szempontjából 

híresen rossz nyomdatechnikai eljárásokat?  

 Rotációs mélynyomás 

 - olyan nyomtatási eljárás, ahol forgó hengeres képhordozót használnak, amelynek 

a nyomtató felülete mélyebben helyezkedik el a nem-nyomtatandó részeknél, a 

mélyedések pedig nyomdafestékkel vannak töltve. Folyékony nyomdafestéket 

alkalmaznak, amely az oldószer párolgása útján szárad. 

 Flexográfia 

- a flexográfia nyomóformája gumiból, legújabban pedig műanyagokból készül. A 

nyomóforma felülete kiemelkedő és bemélyedő részekből, nyomó és nem nyomó 

elemekből áll. A kiemelkedő részek a nyomóelemek. Ezek veszik fel és adják át a 

festéket a nyomathordozónak (papír, műanyag fólia, fémfólia, stb.) 

 

 


