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 A nem egyenlő karú mérleg akkor marad egyensúlyban, ha a tányérjaiban különbö-
ző tömegű testek vannak. Kétszer nagyobb tömeg fél akkora erőkarnyira kell le-
gyen. 

 Minél távolabb mozdítjuk el a zacskót az alátámasztási ponttól (nagyobb erőkar), 
annál jobban megnyúlik a gumiszál (nagyobb hatás). A szál megnyúlása arányos a 
zacskónak az alátámasztott végtől mért eltávolodásával. Vagyis, kétszer nagyobb 
erőkar esetén kétszer nagyobb a hatás is.  

 Az egyenlő karú mérleg egyensúlya esetén a mérlegtányérokban azonos tömegű 
testeknek kell lennie. Az egyenlőtlen karú mérlegnél annyiszor kisebb tömegű test 
súlya egyensúlyoz ki egy másikat, ahányszor nagyobb a mérleg karja (erőkar). 

 
Összefoglalás/Alkalmazás: A kiinduló kérdésünket, vagyis hogy hogyan lehet egyetlen 

ismert tömeggel bármilyen tömegű test tömegét megmérni, most már meg tudjuk válaszolni. 
Annyiszor nagyobb legyen a karja a mérőtömegnek, ahányszor nagyobb tömeget akarunk 
megmérni. Ezt az elvet használják a római mérlegnél, meg a tizedes mérlegnél is. 

 

 
Római mérleg 

http://www.berzsenyi.hu/~kulcsar/00-01-112.JPG 

 

Tizedes mérleg  
http://titan.physx.u-

szeged.hu/modszertan/viztorony/pictures/v2e8.jpg 

Kovács Zoltán, BBTE, Kolozsvár  
Marton Margit, Sáromberki Technológiai Líceum  

 
 

Középiskolások tudományos kutatásai 
Részletek a  TUDEK 2011-en bemutatott dolgozatból 

 

Milyen levegőt lélegzenek be 
az óvodás- és iskoláskorú gyermekek? 

(környezetminőségi vizsgálatok) 
 

Kincses városunk, Kolozsvár, a Kis-Szamos és a Nádas patak völgyében található. Egyre 
terjeszkedő, nagyváros. Lakótelepeket építettek, bevásárlóközpontokat, parkolókat illetve 
parkolóházakat létesítettek, ezért számos zöld területet szüntettek meg, A városnak nagy a 
járműforgalma, a lakosság mérete egyre növekedik. A forgalom nagy része a város központ-
ján keresztül történik. Emiatt egyre porosabb és szennyezettebb a város légtere.  



2012-2013/3 113 
 
 
 

A város központjában lakó óvódás-, iskoláskorú gyerekek a nap során jelentős időt töl-
tenek az iskolában és  egyedüli szabadtéri játszási lehetőségük a központ kisebb-nagyobb ját-
szóterein, s az iskola udvarokon van. A játszóterek többsége a forgalmas utcák, útkereszte-
ződések közvetlen közelében található. Vajon, mit jelent ez az egészségi állapotukra? Amikor 
a tanintézetekben vannak, akkor védett körülmények biztosítottak a számukra? Ezekre a 
kérdésekre kerestük a választ a már az 2010-ben kezdett vizsgálataink során. 

Idén is folytattuk a szállópor mennyiségét meghatározó méréseinket. Mértünk a fo-
lyosókon (a földszinten, a két emeleten) és a tornateremben (két azonos szinten levő, 
azonos alapterületű tanteremben, amelyek közül az egyikben az üvegtáblára krétával ír-
nak tanórák alatt, a másikban filctollat használnak kréta helyett). A méréseket  szünet-
ben és tanórák alatt is elvégeztük.  Az iskola udvarán is végeztünk méréseket: tanórák 
alatt, amikor nem voltak tanulók az udvaron, szünetekben, amikor nagyszámú gyermek 
rohangál a területén és a szabadban tartott tornaórák alatt. A fenti helyszíneket válasz-
tottuk, mivel ezeken a helyeken töltjük a legtöbb időt. Kíváncsiak voltunk, hogy nyu-
godtan járhatunk-e iskolába, vagy láthatatlan veszélyek leselkednek ránk. 

A levegő az a gáz halmazállapotú anyag, ami az egész Földet körülveszi. A levegő 
nagyon rosszul oldódik vízben. A légkör legfontosabb összetevői a nitrogén (78,09%), 
az oxigén (20,93%),  a vízgőz, szén-dioxid, nemesgázok, a légköri reakciók termékei, bi-
zonyos természeti jelenségek, mint a vulkán-kitörések, erdőtüzek és az emberi tevé-
kenységek során a légkörbe jutó különböző gázállapotú  és porszerű szilárd anyagok. A 
különböző ipari létesítmények, a belső égésű motorok működésekor, a hulladék égetés-
kor és a fosszilis üzemanyaggal működő erőművekben különböző gázok (CO2, nitro-
gén-oxidok, SO2), különböző szerves anyagok, korom, fémporok, ásványi porszennye-
zések szabadulnak fel, jutnak a levegőbe. A különböző szennyező anyagokat tartalmazó 
levegő az emberekre, az egész élővilágra (állat és növény) káros hatással van. Ezt a ha-
tást fokozza a cigarettázó ember is. 

A levegő szilárdállapotú szennyező komponenseit méretük szerint különböztetik 
meg. A 10 μm méretnél nagyobbakat ülepedő pornak (ezek pár óra alatt leülepednek), a 
kisebbeket szálló pornak (Particulate Matter, jelölik PM-el)) nevezik, melyek hosszan le-
begnek a levegőben. A levegőben levő pormennyiséget az ember belélegzi (a 100 μm-
nél kisebb szemcsék már belélegezhetőek de ezek nagy része az orrban és a szájban, 
legkésőbb a gégefőnél elakad, nem jut mélyebbre a légutakban). 

A 10 μm-nél kisebb átmérőjű porszemcsék lejutnak az alsó légutakba.  A 4 μm alattiak 
bejutnak a tüdőbe, míg 2,5 μm-nél kisebbek a tüdő léghólyagocskáiba is, ahonnan nehezen 
tudnak kiszabadulni., vagy egyáltalán nem. Tehát egészségügyi szempontból a 10 illetve a 2,5 
mikronos méretű részecskék mennyiségének van jelentősége. Ezt a nemzetközi egészségügyi 
hatóságok megengedett  határértékkel (ezek jele PM10 és a PM2,5) szabályozzák. A szálló 
pornak az egészségre való káros hatása nagy mértékben függ attól, hogy mennyi ideig tartóz-
kodik az egyén a szennyezett légkörben (az expozíciós időtől). Ezért külön határértéket 
szabtak meg napi és évi időszakra. Európában a napi határérték a 10 μm méretű részecskék-
re  PM10 = 50 μg/m3 és az évi éték, PM10 = 40 μm/m3. 

A légszennyező anyagok megváltoztatják a levegő összetételét, miközben fizikai és 
kémiai folyamatokon mennek keresztül 

A légszennyező anyagok aránya a levegőben folytonosan nő az emberi tevékenysé-
gek következményeként, és ha mennyiségük  elér egy bizonyos határt, füst-köd (szmog 
– az angol smoke és fog szóösszetételből kapta nevét)alakulhat ki. A XX. sz. közepén 
vált a füst-köd képződés jelentős veszéllyé Európában (a Londoni szmog-1952.) az em-
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beri társadalom számára, amikor káros hatására az elhalálozások száma is nagyon meg-
emelkedett. 

Dolgozatunkban a szálló por mennyiségét tanulmányoztuk környezetünkben. Vizs-
gálataink során a levegőben a por részecskék darabszámát 10L térfogatú levegőmintából 
egy Fluke 983 részecskemérő készülék segítségével határoztuk meg, amely 0,3µm, 
0,5µm, 1 µm, 2µm, 5µm és 10µm átmérőjű por részecskék számát mérte 2-3 percen ke-
resztül a levegőben lebegő részecskékről visszavert fény (lézer forrásból) segítségével. 
Mivel a por koncentrációja időben és térben változó, ezért csak átlagot lehet számolni. 
A mért értéket az eszköz digitális kijelzőjéről olvastuk le, és az egy tanóra (50 perc) alatt 
beszívott levegőmennyiségre vonatkoztattuk. 

Méréseinket iskolánkban a földszinten és a két emeleti folyosón, két azonos alapterületű  
tanteremben, az udvaron tornaóra alatt és órák között az üres udvaron végeztük reggeli és 
déli időben.  Mérési eredményeink egy részét a következő táblázatok szemléltetik:  

 

Részecskeméret 
/darabszám 

Földszinti folyosó-
tanítási óra alatt 

I. emeleti folyosó  
tanítási óra alatt 

II. emeleti folyosó  
tanítási óra alatt 

0,3 μm 108350 104599 102703 
0,5 μm 10749 10270 10189 
1,0 μm 2537 2301 2232 
2,0 μm 1541 1506 1327 
5,0 μm 332 365 311 
10,0 μm 67 58 63 

 
 Részecskeméret 
/darabszám  

Földszinti  
folyosó-szünetben 

I. emeleti  
folyosó szünetben 

II. emeleti folyosó  
szünetben 

0,3 μm 124330 119547 117490 
0,5 μm 13565 13403 13900 
1,0 μm 3566 3359 3589 
2,0 μm 2306 2074 2146 
5,0 μm 701 585 463 
10,0 μm 209 152 113 

 

Méréseink eredményeiből megállapítható, hogy a pormennyiség a földszinti folyo-
són a legnagyobb, és a légtér magassága szerint felfelé csökken, a második emeleten pe-
dig a legkevesebb szünetben és órák alatt is (ez a gravitáció természetes következmé-
nye). Reggeli időpontokban kevesebb a szálló por, mint délben. Azt is megfigyeltük, 
hogy nagyszüneten volt a legnagyobb pormennyiség, hiszen akkor mozdulunk ki az osz-
tályból legtöbben, és mozgunk a legtöbbet. 

A osztálytermekben végzett méréseket ugyanazon a szinten, ugyanolyan alapterületű 
termekben végeztük, amelyek csak abban különböztek, hogy az egyikben üvegtáblára 
krétát használtunk, a másikban filctollal írható táblát. Ez utóbbiban megközelítőleg há-
romszor kisebb eredményt kaptunk a szálló por mennyiségre (az 1-10 μm méretűek ese-
tén) a következő táblázat adatai szerint:  

 

Részecskeméret 
/darabszám 

Tanterem filctollal  
írható táblával 

Tanterem krétával írható  
üvegtáblával 

0,3 μm 102110 130061 
0,5 μm 10154 17400 
1,0 μm 1771 4230 
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Részecskeméret 
/darabszám 

Tanterem filctollal  
írható táblával 

Tanterem krétával írható  
üvegtáblával 

2,0 μm 993 2690 
5,0 μm 194 638 
10,0 μm 53 155 

 

Amikor a krétát használó teremben a hőmérséklet magasabb volt (hosszan műkö-
dött több  számítógép) a szállópor mennyiségre nagyobb értéket kaptunk. Ez a tény az-
zal magyarázható, hogy a kis részecskék kinetikus energiája nagyobb magasabb hőmér-
sékleten, gyorsabban mozognak, kevesebb ülepedik.  

Ki akartuk deríteni, hogy hol egészségesebb a környezet, az iskolaudvaron vagy egy 
játszótéren. Ezért méréseket végeztünk az iskolaudvaron és azt megelőzően az iskolá-
hoz közeli játszótéren: 

 

Részecskeméret/drb.szám Iskolaudvarudvar Játszótér 
0,3 μm 131375 13510022 
0,5 μm 11647 1793430 
1,0 μm 1943 129121 
2,0 μm 825 40815 
5,0 μm 272 6371 
10,0 μm 37 1250 

 

A méréseredményeket összehasonlítva arra a következtetésre jutottunk hogy a ját-
szótéren sokkal nagyobb a lebegő részecskék mennyisége, mint az iskolaudvaron. Ezért 
sem érdemes  az unalmas órákról ellógni (tornaórákról sem), mert az iskolaudvaron 
sokkal kisebb mennyiségű káros port szívunk be, mint a közeli játszótéren.  

 

Forrásanyag: 
Gál Júlia: Kolozsvár játszótereinek környezeti felmérése, államvizsga dolgozat, Sapientia 

Tudományegyetem, Kolozsvár (2006) 
Agárdy S.: Praktikum az óvodai és ált. iskolai környezeti neveléshez mindenkinek, Aqua 

Kiadó, Bp. (1995): 
Kacsó Timea, Horváth Timea: Minden jóban van valami rossz, TUDEK, 2009 
Környezetszennyezéssel, szállóporral kapcsolatos internetes linkek 

 
Madaras Ágnes, Sallai Eliza, tanulók 

Apáczai Csere János Elméleti Líceum 
Irányító tanár: Fehér Judit  

 
 

Öveges József díjjal tüntették ki  
Dr. Bartos-Elekes Istvánt, nagyváradi fizikatanárt 

 
A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége az iskolai fizikaoktatás kísérletes jellegének 

frissítésére és a kísérletező fizikatanárok elismerésére 2006 márciusában Öveges József 
Díjat alapított. 


