
Mérgező port fújnak a porszívók?

Mérgező porral telíthetik a lakás levegőjét a porszívók, ezt mutatta ki a Levegő
Munkacsoport vizsgálata. Korábbi vizsgálataink már megállapították, hogy többek között
ólom, króm, ftalátok és brómozott égésgátlók találhatók a lakások, irodák porában. Mostani
vizsgálatunk azt bizonyította, hogy a felszívott por egy részét – különösen a nagyon apró,
mérgező hatású részecskéket – a porszívó átengedi, telefújva velük a lakást. Tesztünkön a
porszívók kétharmada elbukott, viszont a porszívó robotok jelesre vizsgáztak.

2012 nyarán óvodák, iskolák, lakások, irodák porának szennyezőanyag-tartalmát vizsgálta a Levegő
Munkacsoport. Az összes porminta tartalmazott káros anyagokat. Rendkívül szennyezett volt az
iskolai tornateremből és az egyik óvodából származó minta, melyekben kiemelkedő volt az ólom és
a hormonkárosító ftalátok mennyisége. A mintákban a lehetséges rákkeltő DDT rovarirtó szer,
poliklórozott bifenilek (PCB-k) és a brómozott égésgátlók közül a DecaBDE volt jelen tízből négy
helyszínen. A legnagyobb kockázatot a tornateremben mért ólomkoncentráció (994 mg/kg)
jelentheti, melyből akár a tolerálható napi bevitel (TDI) közel háromszorosa is bejuthat egy 20
kilogramm súlyú gyermek szervezetébe. 
Az ólom sejt- és idegméreg, a szervezet magasabb ólomkoncentrációja az intelligencia
csökkenésével jár. A ftalátok beavatkoznak az emberi hormonrendszer működésébe, károsíthatják a
szaporodási képességet, a DEHP lehetséges rákkeltő vegyület. Mivel a PCB-k nem bomlanak le, és
felhalmozódnak az élő szövetekben, emellett mérgezőek, mutagének (génkárosítóak), gyártásukat
és felhasználásukat világszerte tiltja a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény1. A brómozott égésgátlók befolyásolhatják a
hormonrendszert, korai pubertást okozhatnak, károsítják a férfiak szaporodási képességét.
Különösen gyermekek egészségét károsítja a szervezetbe a porral jutó szennyezés, akár leukémiát is
okozhat, ezt több tanulmány is kimutatta.2

Hogyan vizsgáltuk

Jelen teszt során egyes porszívók és porszívó robotok ultrafinomrészecske-kibocsátását vizsgáltuk.
A vizsgálat célja az volt, hogy felmérjük, a mindennapos használatba lévő eszközökkel a takarítás
jelenthet-e egészségügyi kockázatot. A vizsgálatot egy TSI P-TRAK 8525 típusú kondenzációs
részecskeszámláló műszerrel végeztük. A műszer azt mutatja, hogy egy köbcentiméter levegőben
(kockacukornyi térfogat) hány olyan részecske található, amelynek átmérője 20 és 1000 nanométer
közötti. (Összehasonlításként: az emberi hajszál átlagosan 60 000 nanométer vastag.) A
vizsgálathoz önkénteseink lakásában és a Levegő Munkacsoport irodájában, valamint önkéntesek
által felajánlott irodákban és egy óvodában takarítottunk a porszívókkal és porszívó robotokkal 3-40
perc időtartamban a szennyezés és a helyiség mérete függvényében (a robotok lassabban végeztek).
A porszívók és a porszívó robotok is mindennapi használatba voltak, tehát nem a gyári új állapotot

1  Magyarország 2008. március 14-én ratifikálta az egyezményt, azt a 2008. évi V. törvény ültette a hazai jogba.
2 http://www.psr.org/environment-and-health/environmental-health-policy-institute/childhood-cancer-and-the-
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tükrözték, és azt sem vizsgáltuk, hogy a porszívókba a gyári, vagy utángyártott porzsák került. Az
ultrafinom részecskeszámlálót minden esetben egy méter magasságban a helyiség közepén
helyeztük el, és a porszívó, illetve robot indításakor kezdtük a mérést és folytattuk a takarítás
végezetéig.

A  TSI P-Trak 8525 technikai adatai:
Mérési tartomány: 0–5×105 részecske/cm3

Mért részecskék mérettartománya: 0,02–1 mikrométer
Mért gázáram: 100 cm3/perc
Reakcióidő: ~3 másodperc
Működési elv: kondenzációs részecskeszámláló (CPC)
Kondenzáló folyadék: izopropil-alkohol
A műszert az Evopro bocsátotta rendelkezésünkre.

Az általunk használt részecskeszámláló

A kondenzációs részecskeszámlálás (CPC) működési elve3

A kondenzációs részecskeszámlálókban a részecskék túlságosan aprók ahhoz, hogy önmagukban
korlátozzák a fény útját, és hagyományos optikával észlelhetők legyenek. Ezért a részecskéket
kondenzációval növelik meg. A pára, a műszer „munkafolyadéka”, kicsapódik a részecskékre és
megnöveli azok méretét. A megnövelt méretű részecskék a CPC-ben – hasonlóan mint az optikai

3 http://www.tsi.com/uploadedFiles/_Site_Root/Products/Literature/Application_Notes/CPC-002-appnote.pdf

http://www.evopro.hu/


részecskeszámlálóknál – egy lézernyaláb előtt elhaladva felvillanást hoznak létre. Minden ilyen
felvillanást egy részecskének számol a műszer. 

Mérési eredmények

A 10 vizsgált porszívó robot4 kivétel nélkül megfelelt annak a követelménynek, hogy ne csak
felszívja a port, hanem magában is tartsa: a mérések során a helyiségekben nem emelkedett a
részecskeszám. 

Egy átlagos porszívó robot esetében ilyen mérési eredményt kaptunk

A porszívóknál már nem volt ilyen biztató a helyzet. A vizsgált 21 féle (véletlenszerűen
kiválasztott) típus kétharmada üzemelés közben sokkal több részecskét fújt ki, mint amennyi a
helyiség levegőjében eredetileg volt. Ez különös aggodalomra ad okot, ismerve a házi por
méregtartalmát. A porszívók ára sem irányadó. A 18 000 forintnál olcsóbb készülékek ugyan egytől
egyig elbuktak a teszten, a drágábbaknál viszont az ár nem állt szoros összefüggésben a
részecskekibocsátással. Éppen az általunk vizsgált legdrágább – 250 000 forintos – készülék esetén
másfélszeresére emelkedett a részecskeszám a mérés alatt. 

4 A vizsgált típusok: AGAiT Eclean ec01, Vileda Relax, Ecovacs Deebot D62, Moneual MR6500, Samsung Navibot, 
Neato XV Signature, LG HOM-BOT Square, Neato Botvac 85, iRobot Roomba 625, Samsung VR9000
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„Porfújó” 250.000 forintért. Az eredmény nem megnyugtató.

Ugyanakkor találtunk olyan 18 900 forintos készüléket, melynél takarítás közben csökkent a
részecskék száma. Megdöbbentő volt, hogy az óvodában használt mindkét porszívó használata
közben több mint duplájára emelkedett a részecskeszám. A vizsgálatban egy 50 000 forintos vizes
porszívó is részt vett, ez is átereszti a port. Ennél a mérést több helyen is elvégeztük, közel azonos
eredménnyel.

Mindössze egyetlen porszívó esetén csökkent lineárisan a részecskeszám

Hogyan védjük magunkat?

A mérési eredmények alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a legbiztonságosabb, ha nedves
ruhával vagy porszívó robottal távolítjuk el a port a padlóról. A robotok energiafogyasztása is
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kisebb, mint a porszívóké, nagyjából kétharmada. A porszívók használata csak akkor lenne
biztonságos, ha ultrafinom-részecskeszámlálóval ellenőriznénk minden modellt, hogy fúj-e port a
levegőbe vagy sem. Az Európai Unió az ökotervezés és az energiacímke irányelvek alatt
szabályozza5 a porszívók porkibocsátását is. 2014 szeptembere óta az új energiacímkéken A-G
skálán6 kell osztályozni a modell porkibocsátását. 2017. szeptember 1. után pedig minimális
követelményként nem haladhatja majd meg a porkibocsátás az 1%-ot. Sajnos az új szabályozás csak
a 300 nanométernél nagyobb részecskék kibocsátását veszi figyelembe. A legveszélyesebb –
fűtésből, dízeljárművekből a lakásba kerülő – ultrafinom részecskék mérete azonban 10
nanométeres méretnél kezdődik, melyet a szabályozás sajnos figyelmen kívül hagy.  Ezek idővel
nagyobb részecskékké állnak össze és kiülepednek a padlóra és a porszívózás hatására ismét apró
részekre eshetnek szét. Méréseink alapján ha a porszívó megnövelte a részecskeszámot, telefújva a
lakás levegőjét, csak több óra, vagy akár egy nap szükséges, hogy ezek ismét leülepedjenek.
Szellőztetéssel viszont lassan csökkenthető a részecskeszám, akár fél óra szükséges, hogy a kinti
értéket elérjük.
 

Több porszívónál mértünk hasonló értékeket

Köszönetek

Ezúton köszönjük önkénteseinknek a felajánlást, hogy biztosították a helyszínt és a porszívókat a
tesztekhez, a Robotgurunak a tesztekhez kölcsönzött takarítórobotokat és porszívókat, az
Evopronak pedig a részecskeszámláló műszer tartós kölcsönzését.

Lenkei Péter
a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője

Budapest, 2016. április 4.

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0665&qid=1397043789092&from=HU
6 http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Consumer%20guide%20-%20vacuum%20cleaners
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