
Már a levegővel is baj lenne? 
Odakozmált a tej, vagy odaégett a pirítós; a konyhából kellemetlen 

szagok terjednek. Sebaj, ablakot nyitunk, így a szagok ki-, a friss levegő 
beáramlik. Vendégek füstölték be a nem dohányzók lakását? Ők is az 
ablakhoz futnak, és elégedetten szívják be a kintről jövő, immár tavaszi 
illatokat hordozó levegőt. Vagy talán főútvonal mentén lakunk, és inkább 
elviseljük a benti áporodott levegőt, mint a kinti kipufogó gázokat, port? 
Gyakran kell mérgelődni azért is, mert felelőtlen szomszédok felgyújtot-
ták a már kiboruló kukák tartalmát, nem is sejtve, mily mérgező gázok 
terjednek emiatt a levegőben. 

A légszennyeződés már annyira "téma", hogy lassan bekerül a tan-
könyvekbe is. És ez nem azért mert túlbuzgó tudósok kongatják a vész-
harangot. Sajnos már túljutottunk ezen a szakaszon. Most már ott 
tartunk hogy sikerült megváltoztatni a Föld légkörének összetételét!!! 
Szinte hihetetlen, hogy ekkora tömegű anyagháztartásába mi, parányi 
emberek beleszólhatunk, de ez nekük sikerült, és megyünk tovább 
ugyanezen az úton. Még akkor is, ha kisgyerektől öregemberig elszen-
vedjük a következményeket. Ezek közül a legsúlyosabb az, hogy a Föld 
hőmérséklete lassan emelkedik az ÜVEGHÁZHATÁS fokozódása miatt. 
A szakemberek 1987-ben kétfordulós nemzetközi munkaértekezletet 
rendeztek A klímaváltozással  kapcsolatos  fejlesztési  politikák  címmel, 
és itt megfogalmazódott hogy a mostani technológiai beállítottság mel-
lett évtizedenként 0,5-0,8°-os éghajlati felmelegedéssel számolhatunk. 

De mi az oka ennek? A ma civilizáltnak számító életmód energiaigé-
nyes (fűtés, közlekedés) és a környezetre nézve káros ipari eljárásokkal 
előállított termékeket igényel. A szükséges energia termelése óriási 
mennyiségű szennyező anyag kibocsátásával párosul. 

Az ipari eljárások környezetkímélő változatai olyan költségesek, hogy 
ezek bevezetéséhez csak a világ néhány országának vannak meg a 
szükséges erőforrásai. 

Nézzük meg most a vegyész szemszögéből a kérdést. A világ energi-
aszükséglete ma évi több milliárd tonna kőszén, kőolaj, földgáz elégeté-
sével biztosítható. Az ebből keletkező széndioxid (CO2), szén-monoxid 
(CO), és dinitrogén-oxid (N2O) mennyiség akkora, hogy az már befolyá-
solja a légkör összetételét. Ezen gázok mellett a metán (CH4) is fontos 
szerepet játszik az üvegházhatás kialakulásában, amely abból áll, hogy 



az említett anyagok megzavarják a Föld energiaháztartásának egyen-
súlyát. A Naptól származó energia rövidhullámú sugarak formájában 
aránylag zavartalanul behatol a föld felszínéig, ezen sugarak intenzi-
tását csak a szűrőként működő ózonpajzs csökkent i . A felszínről 
ki induló energia - hosszú hul lámú sugarak formájában - rész el-
nyelődik az "üvegház-gázok" molekulái által, az elnyelt energia ec esze 
pedig visszasugárzódik a felszín irányában. így a Földlégkör rendszer 
energiavesztesége (hosszúhullámok kibocsátása által) nem egyenlíti ki a 
rövidhullámú energiabevételt. Sót, maga az energiabevétel is növekszik a 
halogénezett szénhidrogének által okozott ózonpajzs-károsodás miatt, 
mely így kisebb hatásfokkal nyeli a rövidhullámú sugarakat. A légkör üveg-
házhatása manapság körülbelül 30°C-kal emeli a Föld hőmérsékletét. 

A szén-dioxid-koncentráció növekedése hosszú távon is kimutatható, mi-
vel a jégzárványok kémiai analízisével már a két évszázaddal régebbi kon-
centrációk is megállapíthatók. Eszerint, a szén-dioxid koncentrációjának 
évenkénti növekedése körülbelül 1,5ppm (milliomod rész). A CO2 kibocsátás 
növekedésétől függően, annak 30-60%-a marad a levegőben, míg a többi 
elnyelődik az óceán vizeiben, illetve a tengerfenék mészképződményeiben. 
Nagy mennyiségű CO2 kötődik meg a bioszféra zöldövezeteiben a fotoszin-
tézis folyamán, csakhogy ezt a folyamatot is lassítja a felelőtlen erdőpusztí-
tás. 

A metán koncentrációja, a jégzárványok tanúsága szerint az elmúlt 200-
300 év során megkétszereződött, elérvén az 1,7 ppm értéket. Évi növekedési 
üteme 1,1%. A légköri metán forrása  a földgáz, szénbányászat, az elárasztott 
rizsföldek és a mocsarak. 

A dinitrogén-oxid koncentrációja jelenleg 0,3ppm. Az N2O fő forrása  a 
műtrágyázás, illetve a biomassza- és a szénégetés, nyelője pedig a sztra-
toszférikus ózonpajzs, mely ózonroncsolással NO-á alakítja át. 

A halogénezett szénhidrogének (freonok) eredete kizárólag antropogén 
(az iparban állítják elő, természetes forrásuk  nincs), koncentrációjuk folyama-
tosan növekszik. Az eddig kibocsátott mennyiség alig 10%-a bomlott el 
eddig a sztratoszférában,  bomlásuk az ózonréteg ritkulása irányában hat. 
Ezek szerint a légkörben ezen vegyületek folyamatos felhalmozódásával kell 
számolnunk. 

Az ózonpajzs ritkulása, az ózonmennyiség csökkenésére az Antarktisz 
feletti "ózonlyuk" felfedezése  irányította a közfigyelmet. A Déli-sarkvidék fe-
letti rendkívül alacsony hőmérsékletű levegőben ugyanis olyan kémiai és 
fizikai folyamatok játszódnak Ie a jégkristályok felületén, amelyek jelentós 
ózonfogyasztáshoz vezetnek. 

A freonoknak, az ózonréteg gyengítésén kívül, meghatározó szerepük van 
a légköri üvegházhatás erősítésében is. Az üvegházhatás 15%-a ennek az 
anyagcsoportnak a számlájára írható, és így a szén-dioxid mellett ez az 
anyagcsoport játsza a legfontosabb szerepet a Föld éghajlatának lassú me-
legedésében. Ebből az okból a világ felelősségteljes országai kidolgozták az 
úgynevezett montreáli jegyzőkönyvet, az ózonréteget leginkább veszélyezte-



tő freon- és halogénféleségek termelését, forgalmazását és felhasználását 
szabályozandó. Az aláíró országokat az egyezmény freontermelésük  csök-
kentésére ösztönzi, alternatív, kevésbé szennyező vegyületek felfedezése-
bevezetése révén. 

A légszennyezést korlátozó legmesszebbmenő erőfeszítések mellett 
is számolni kell a légkör üvegházhatásának további erősödésével. A 
legoptimistább előrejelzések szerint is a felmelegedés ritmusa évtizeden-
ként 0,06-0,3°C-os lesz. így a mérsékelt övezeti tájakon, országokbari a 
csapadékmennyiség további csökkenésére kell számítani, míg a trópusi öve-
zetekben pont ellenkezőleg. 

Farkas Tivadar 
(Adatforrás:  Tények  könyve  '90.  Ráció Kiadó Kft., Debrecen 1989) 

lllatérzékelő-berendezés 
Egy tokiói japán cég kidolgozott egy illatérzékelő és egy hozzákapcsolt 

mérőberendezés-gyártó technológiát. Az SF-105 típusú érzékelő (szenzor 
vagy detektor) az emberi szagérzékelés kiváló ismeretén alapszik. Maga az 
érzékelő egység egy kétrétegű lipidhártyából (membránból) áll, amely rendkí-
vül hasonlít az orr lipidtartalmú hártyájához, főleg abban, ahogy a felületén az 
illat - és szaganyagokat megköti (abszorbeálja). Az emberi lipidhártyának 
molekuláris szinten való tanulmányozása alapján levont következtetések le-
hetővé tették a szerkezetben és viselkedésben hasonló hártya előállítását, 
felhasználva az orrhártya összetételében szereplő lipideket. A mennyiségi 
kiértékelések szempontjából rendkívül fontos eredmény, hogy a piezoelektro-
mos (kristály-villamos) sajátságot mutató kristály rezgési frekvenciájának a 
kétrétegű hártyával való bevonás hatására bekövetkező megváltozása egye-
nes arányban van a hártyán megkötött szaganyagok tömegével. 

(A Lab. Product  International  alapján). 

Mérges gázok veszélyeztető adagjának 
mérése hitelkártya nagyságú érzékelővel 

Az Angliában kidolgozott színeket is érzékelő doziméter gazdaságosan és 
biztonságosan méri a mérges gázokat, többek között a formaldehidet,  hidra-
zint vagy etilénoxidot. Ilymódon lehetővé válik az egyéni veszélyezettség 
megállapítása. A kártya tartalmaz egy fejlett technológiával kidolgozott diffúzi-
ós sajátságul papírt, amely rendkívül érzékeny, ós jelzi az előzőekben már 
említett gázokat. A papír színeződésével egyidőben a berendezés figyelmeztet 
arra, hogy a gáz mennyisége az egészségre ártalmassá vált. 

(A Lab. Product  International  alapján) 


