
Колко са големи замърсяващите
частици?

 

Повечето частици във въздуха са много
малки - по-малки от един милиметър. За

измерването им учените използват
много малки мерни единици, наречени

микрони или микрометри. В един
милиметър има около 1000 микрона. Ако
светлината е подходяща, човешкото око
може да види частици с размери над 10

микрона. Частици с по-малки размери
могат да бъдат видени с помощта на
микроскоп и се обозначават със

съкращението ФПЧ10. В тази категория
попадат около 90 процента от частиците

във въздуха, които са невидими за
човешкото око.

 

КАКВО ДИШАМЕ?

Колко е мръсен въздуха?

 

Един кубичен метър въздух съдържа
около 70000 частици. Изчислено е, че
средното количество прах, което се
събира в средно голяма къща за една
седмица е около един килограм! 

Как се отразява чистотата на въздуха върху здравето на хората?

 

Човешкият организъм разполага с механизми за филтриране на частиците от въздуха,

който дишаме. Въпреки това голямото количество частици във въздуха може да причини
сериозни заболявания. Хората, които страдат от астма, може да забележат, че

състоянието им се влошава, когато се намират в район с висока концентрация на
частици във въздуха. При други се наблюдава неразположение в областта на очите и
носа. Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-

едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (ФПЧ10)

достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на
тъканите в белия дроб. По данни на световната здравна организация, нашата страна е на

трето място в света по смъртност, причинена от замърсяване на въздуха.

 

Какви частици има във въздуха?

 

Всички ние постоянно дишаме различни
миниатюрни частици. Някои от тях идват
от земята (почвени частици), други идват
от телата и дрехите ни (частици кожа,

косъмчета, власинки), а някои идват от
комините, автомобилните гуми, фабриките

и дори от космоса.
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Как да се справим с проблема?

 

Инженери по целия свят разработват
методи за пречистване на емисиите от

фабриките, автомобилите,

инсинераторите и други учреждения,

които отделят вредни вещества. Има
много начини за отстраняване на

частиците от въздуха: използване на
различни видове филтри, утаители,

изгаряне в промишлени пещи,

йонизация на молекулите с помощта на
електричество и други.

 

Всички частици във въздуха ли са вредни?

 

Не всички частици във въздуха са вредни. Наличието на прах в атмосферата помага за
формирането на дъждовните капки, а водните молекули във въздуха го правят по-

приятен за дишане. Някои частици дори помагат на организма да създаде по-добър
имунитет.

 

 

КАКВО ДИШАМЕ?

Кои са природните източници на
замърсяване на въздуха?

 

Природни източници на замърсяване са
например прашните бури, горските
пожари, вулканичните изригвания и

космическия прах. 

 

Колко е мръсен въздуха в България?

 

По данни на изпълнителната агенция по
околна среда, в нашата страна

замърсяването с ФПЧ10 продължава да
бъде основен проблем за качеството на
атмосферния въздух. Процентът на
населението, живеещо при нива на

замърсяване с ФПЧ10 над допустимите
норми е много висок – 60,8 % от жителите
на населените места, в които се правят

измервания.
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Кои са създадените от човека източници
на замърсяване на въздуха?

 

Антропогенни източници на замърсяване
на въздуха могат да бъдат различните
видове предприятия, транспортни
средства и селското стопанство.

 


