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A beltéri aeroszolokA beltéri aeroszolok

 Összetétel:  kültéri levegővel azonos összetevők 
   (ventilláció, infiltráció)
   fontos az emberi tevékenység hatása 
   meghatározás nehéz   
   (változatos források, időváltozékonyság, 
   egyéb szennyezőanyagok)

 Kutatások alapja:  sajátos városi mikroklíma
  népességszám növekedés
  emberi tevékenység 
  légszennyezettség 

  egészségre káros hatás



Az aeroszol részecskék mérettartományaiAz aeroszol részecskék mérettartományai



A cigarettafüst kémiai összetételeA cigarettafüst kémiai összetétele
 70% szerves anyag, 2-3% elemi szén (korom), 2-3% 

egyéb anyag, többi azonosítatlan
 Szerves anyagok; szén-monoxid, nikotin, izoprén, 

fenolok, vinil-klorid, hidrogén-cianid.
 Illékony szerves szénhidrogének, radioaktív anyagok, pl.: 

210 Po, bomlástermékek
 További összetevők: arzén, nikkel, króm, kadmium, ólom



A beltéri aeroszol részecskék egészségügyi A beltéri aeroszol részecskék egészségügyi 
hatásaihatásai

 Toxikus hatás jellege függ: 
o  kiülepedés helye
o  részecskék tömegeloszlása
o  részecskeösszetétel

 Toxikus hatás: karcinogén, mutagén, teratogén
 Dohányzás – eltérő toxikus károsodás





Tömegkoncentráció alakulása a laborbanTömegkoncentráció alakulása a laborban



Dohányfüst aeroszol változása egy laborbanDohányfüst aeroszol változása egy laborban

Dohányzás

Falhatás, mesterséges szellőzés

Mesterséges szellőzés

Természetes szellőzés

Művi effektus



Bomlási görbe analízis

Idő [perc]



Dohányfüst aeroszol változása egy laborbanDohányfüst aeroszol változása egy laborban

Dohányzás

Falhatás, mesterséges szellőzés

Mesterséges szellőzés

Természetes szellőzés

Művi effektus

τ = 112 perc

τ = 10 perc

τ = 7 perc



ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

 1 szál cigaretta – nagy tömegkoncentráció emelkedés
 Füst összetétele: kis koncentrációjú anyagok
 Lassú kiülepedés
 Dohányfüst nem konzervatív nyomjelző
 Tartózkodási idő meghatározása





Tartózkodási időTartózkodási idő

A keletkezést, nyelőt kvázi elsőrendű folyamattal közelítve:

A gáz teljes mennyiségét tömegkoncentrációval fejezhetjük ki, így m a 
dohányfüst tömegkoncentrációjára vonatkozik:  

Az egyenletet logaritmizálva kifejezhető a tömegkoncentráció változása:



τ2=112 perc

τ3=10 perc

τ1=7 perc

Dohányfüst aeroszol tartózkodási ideje a laborban

Idő [hh:mm]
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