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1 KONTEXTUS 

A TEQOYA felkérte a CERTAM-ot a TIP9 referenciájú légtisztító oxidációs potenciáljának 
értékelésére. A szóban forgó légtisztító ionizátorok sorából áll, amelyek várható hatása a 
részecskekoncentráció csökkentése az elektrosztatikus kicsapódás révén. Ennek során az 
ionizátorok a tűk hegyére korlátozódó plazmát hoznak létre. A vizsgálat célja annak biztosítása, 
hogy ez a technika ne növelje a légtisztító által kezelt levegő oxidációs potenciálját, még a tűk 
közelében sem. 

E kérésre válaszul a CERTAM azt javasolta, hogy az elektronikus paramágneses rezonancia 
(EPR) spin-szondás detektálásán alapuló értékelést készít el. Ennek a mérési módnak az előnyei a 
következők: 

- Aspecifikus: a szonda minden szabadgyökfajt befogad, függetlenül azok kémiai 
természetétől 

- Időbeli stabilitás: a specifikus spincsapdával ellentétben az oxidált spinszonda stabil 
az oldatban, és lehetővé teszi a jelfelhalmozódás időbeli kinetikájának 
megkülönböztetését. 

A CERTAM már évek óta alkalmazza ezt a technikát, és számos tanulmányt végeztünk 
ügyfeleink számára ezen a területen. 

1.1 MÉRÉSI MÓDSZER ÉS BERENDEZÉS 

A reaktív oxigénfajok vizsgálati módszere elektronikus paramágneses rezonanciával történő 
detektálásukon alapul. 

Az elektronikus paramágneses rezonancia olyan spektroszkópiai módszer, amely egy atom vagy 
molekula elektronikus spinjeinek mágneses térben alkalmazott mikrohullámokkal történő 
gerjesztésén alapul. Az energiaszint-átmenetek spektrum formájában kapott diagramjai így 
egyaránt lehetővé teszik az elemzett anyag szerkezeti és dinamikai vizsgálatát. 

Az RPE által detektálható entitások nem nulla mágneses momentummal, azaz párosítatlan 
elektronokkal rendelkeznek. Ezek olyan atomok és molekulák, mint a szabadgyökök, átmeneti 
ionkomplexek stb. 

Ezek az úgynevezett „magányos" elektronok lépnek kölcsönhatásba a mágnes által létrehozott 
mágneses mezővel. Az RPE valóban a Zeeman-hatáson alapul: egy intenzív külső B mágneses tér 
hatására az S spin energiaszintjei (2S +1) állapotokra válnak szét, amelyek mindegyikére egy Ms 
kvantumszám hat (Ms = -S, -S + 1,... .S). 

Ha egy egyszerű szabad elektron adott esetét vesszük, akkor ez utóbbi 2 állapotra válik szét, 
amikor mágneses térnek van kitéve 

- a mágneses momentum a mágneses térrel egy vonalban van (párhuzamos állapot, β), 
Ms = -1/2 és alacsonyabb energiájú állapotot képvisel, 

- vagy a mágneses momentum a mágneses térrel ellentétesen igazodik (α jelű 
antiparallel állapot), Ms = 1/2 és magasabb energiájú állapotot képvisel. 
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Az e két állapot közötti átmenet során elektromágneses sugárzás nyelődik el, amely a két 
spinállapot energiakülönbségének megfelelő energiakvantumot szolgáltat. 

 

1. ábra: Az energiaszintek diagramja a szabad elektron számára önmagában 

Annak érdekében, hogy egy adott légkörben a szabadgyökkel rendelkező fajokat vizsgálni 
lehessen, ezt a légkört egy 0,5 mM koncentrációjú spinszondát, 1-hidroxi-3-metoxikarbonil-
2,2,5,5-tetrametil-pirrolidint (CMH, Noxygen) tartalmazó folyékony közeggel hozzák 
kapcsolatba, amelynek sajátossága, hogy a légkörben jelen lévő gyökfajjal való reakciót követően 
egy stabil gyökvegyületet (CM °) hoz létre. 

A folyékony közeget az expozíció után folyékony nitrogénben lefagyasztják, majd a képződött 
CM ° mennyiségét egy RPE MiniScope MS 200 spektrométerrel (Magnettech®) értékelik. 

Az eredményeket AU-ban kapjuk meg (a jel CM ° csúcsától a csúcsig terjedő magasság), és a 
kontrollállapot (levegőhálózat) százalékában fejezzük ki. 

 

2. ábra: Példa a CM ° molekula RPE jelére 

Az EPR-spektroszkópiát gyakran használják a retrospektív dozimetriában (ISO 13304 szabvány). 
A CERTAM több ügyfél számára számos atmoszféra oxidációs potenciáljának mérésére 
használta, és az eredményeket a MAAPHRI európai program (5. PCRD) keretében kifejlesztett, 
sejtkultúrák aeroszoloknak való toxikológiai expozíciójára szolgáló eszközzel való 
összehasonlítással validálta. 

resonance 
field Br 
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1.2 KÍSÉRLETI KÖRNYEZET 

A TEQOYA TIP9 ionizáló készüléket a gyártó ajánlásainak megfelelően helyezték üzembe, és a 
mintavételt folyamatosan végezték a készülék tűitől 5 cm távolságra (2 L/m mintavételi 
sebességgel). 

Ezt az 5 cm-es távolságot az EN60335-2-65 szabvány és az UL867 szabvány 37. szakasza szerint 
állapították meg az elektrosztatikus légtisztítók számára. 

Két egymást követő kísérletet végeztek, az elsőt 30 percnyi, a másodikat 60 percnyi mintavétellel. 

Minden kísérletben 24, MHC-oldatot tartalmazó mélyedést tettek ki a készülék közelében lévő 
légkörnek. 

2 RPE SPEKTROSZKÓPIAI EREDMÉNYEK A TEQOYA TIP9 LÉGTISZTÍTÓ 

KIBOCSÁTÁSÁRÓL 

 

3. ábra: A 24 minta RPE mérési eredményei 

Az eredmények azt mutatták, hogy nem volt jelentős megfigyelhető különbség a kontroll légkör 
és az ionizátor jelenlétében működő légkör között a 30 perces inkubáció, illetve a 60 perces 
inkubáció alatt. 

Az RPE-mérés pontossága körülbelül 5%: egy olyan légkör, amelynél az RPE-válasz 5%-nál 
kisebb eltérést mutat a kontroll légkörhöz képest, azonos oxidációs potenciállal rendelkezőnek 
tekintendő. Ez a TEQOYA TIP9 tűktől 5 cm távolságban lévő légkörnél fennállt.  
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A belsőégésű motorok hígított kibocsátását tartalmazó légkörnek való 60 perces kitettség az 
elektronikus paramágneses rezonancia jelének 34% és 138% közötti lineáris növekedését okozza 
1,5% és 15,4% közötti kipufogógáz-tömegarányok esetén. 

 

4. ábra: az RPE-jel növekedése az ipari kibocsátások koncentrációjának növekedésére 
adott válaszként (ILLUSZTRÁCIÓ) 

3 KÖVETKEZTETÉS 

A TEQOYA TIP9 légtisztító működése nem eredményezett jelentős növekedést a levegő 
oxidáló potenciáljában a tűktől lévő 5 cm-es távolságban. Ezért megállapítható, hogy a termék 
kibocsátása nem jelent oxidációs kockázatot az egészséges levegőhöz képest. 


