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TISZTA LEVEGİT! 

SZÉN-MONOXID (CO) 

A CO természetes úton mikroorganizmusok és egyes növények anyagcseréje során keletkezik, 
de létrejöhet UV-sugárzás hatására a sztratoszférában (*) is. 

2CO2 + UV fény → 2CO + O2 

CO2+H*-gyök → CO + OH*-gyök 

A CO színtelen, szagtalan, igen mérgezı gáz. Erıs redukálószer, fontos vegyipari nyersanyag. 
A CO-kibocsátás nagy része a gépjármővek kipufogógázaiból és hıerımővekbıl származik a 
tökéletlen égés eredményeként. 

A CO mind az állatok, mind az ember számára veszélyes. A vér hemoglobinjával 
karboxihemoglobin képzıdése során egyesül, s így megakadályozza a vér oxigénszállító 
munkáját. (A CO 240-szer erısebben kötıdik a hemoglobinhoz, mint az oxigén.) 

POR 

A városi levegı szennyezı anyagai között nem hagyható figyelmen kívül a por- és 
koromszennyezés. 

A por finom eloszlású szilárd anyag, amelyet a légmozgások diszpergálnak és szállítanak. 
Kémiai és ásványtani összetételével, valamint szemcsenagyságával jellemezhetı. 

Nagyság tekintetében a por kétféle lehet:  

Ülepedı por 

A szennyezı forrás 100 m-es körzetében lerakódik és részecskék 10 µm-nél 
(mikrométer) nagyobbak. 

Lebegı vagy szállópor 

Ennek részecskéi 10 µm-nél (mikrométer) kisebbek, sokáig tartózkodnak a 
levegıben, a szél messze sodorhatja ıket. A 3-4 mm közötti porszemek 1000 m 
magasságból kb. egy év múlva jutnak vissza a földfelszínre. Ez a por rakódik le a 
környezetünkben levı tárgyakon is. 

A por káros hatásai az összetételtıl és a szemcsemérettıl is függenek. Légzıszervi 
megbetegedéseket okozhatnak és bizonyosak növelik a daganatos megbetegedések kockázatát 
(pl. azbeszt tartalmú por). 

Az egészségügyi határérték szerint a lakóterület minden m2-re 16 g mérgezı vegyülettıl 
mentes por ülepedhet naponta. 

Feladat: 

Ragassz egy néhány cm-es celluxdarabot szobanövények, illetve forgalmas 
és kevésbé forgalmas helyeken levı növények levelére. Húzd le a celluxot és 
ragaszd rá egy fehér lapra. Hasonlítsd össze a különbözı leveleken 
lerakódott por mennyiségét! 

NITRÓZUS GÁZOK  

A nitrózus gázok kibocsátásáért elsısorban a vegyipar, az autóközlekedés, a tüzelés és a 
nitrogénmővek felelısek. 
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Kedves Játékosunk! ☺☺☺☺ 
 
Az alapszövege: P:\TANFOLY\ECDL-2010\WD2A.DOC. 
1. Oldalbeállítás: A4, álló, lapmargók: 2,5 cm. 

2. A szövegben 2 féle speciális karakter van: nyíl, a mikro jele a mikrométernél (a porról szóló részben). 
Mindegyik a Symbol betőkészlet része. 

3. Használt betőkészletek: Majd minden Times New Roman. Ami nem az Arial (kémiai képletek, és 
az elsı oldalon minden ami félkövér) 

4. A porról szóló részben a baloldali behúzás 2cm-es. A feladat címő részben mindkét margó 1,5cm. 

5. Minden bekezdés után 6 pontos térköz van, a cím után azonban 12 pontos.  

6. Használd az automatikus oldalszámozást! A felsı szöveg élıfej (Times New Roman, 10 pt), minden 
más 12-es mérető. 

7. A sortávolság szimpla. 

8. Munka közben ments gyakran. A kész munkádat az U:\ egységedre mentsd NITRO.DOC néven. 

 

Sok sikert és szerencsét kívánok!  Baloo 


