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Ka puhtaima maakoha õhus hõljub tuhandeid tillukesi
tahkeid ja vedelaid aineosakesi (aerosooli-, udu-, suitsu-
ja tolmuosakesi). Linnade ja tööstuspiirkondade õhus
võib see arv ulatuda miljoniteni. Loodus ise tekitab
umbes poole neist osakestest, ülejäänu on inimeste
toodang. Aerosooliosakesed hajutavad ja neelavad
päikesekiirgust ning on pilvetilkade algeks, kujundades
sellega kliimat ja ilma; nad mõjutavad nii loomsete kui
taimsete organismide tervist, samuti tööstustoodangu
kvaliteeti. Need mõjud sõltuvad oluliselt osakeste suu-
rusest. Aerosoolispektromeeter võimaldab mõõta osa-
keste jaotust nende läbimõõdu järgi (suurusespektrit) -
milline osa (protsent) kõigist osakestest jääb valitud suu-
rusevahemikku. 

Elektriline aerosoolispektromeeter (EAS) on Tartu
Ülikooli keskkonnafüüsika instituudis kahe aastakümne
jooksul tehtud uurimis- ja konstrueerimistöö tulemuse-
na valminud unikaalseade.

Kasutusalad

EAS on sobiv kasutamiseks keskkonnaseires, atmos-
fääriõhu ja siseruumide õhu saastatuse seires nii ilmas-
tiku ja kliima kui ka tervishoiu seisukohalt, õhufiltrite tes-
timisel, tööstuses puhaste ruumide õhu puhtuse kont-
rollimisel, pihustatud materjalide tehnoloogias, teadu-
ses aerosoolide eksperimentaaluuringutel.

MMaaaaiillmmaass  ttuunnttuudd  eelleekkttrriilliissttee  aaeerroossoooolliissppeekk--
ttrroommeeeettrriittee  eeeess  oonn  EEAASS--iill  mmiittmmeeiidd  eeeelliisseeiidd::

� EAS on kiiretoimeline - spektri registreerimi-
seks kuluv minimaalne ajavahemik ei ületa 
5 sekundit

� paralleelne tööprintsiip minimiseerib 
dünaamilised mõõtevead - kõik erineva suu-
rusega osakesed mõõdetakse üheaegselt

� EAS töötab arvutijuhtimisel ning võib olla 
lülitatud Internetti, mis võimaldab kaugseiret 
ning seadme korrasoleku kaugdiagnostikat

� ei vaja tööks kuluaineid, võib teeninduseta 
töötada kuid

� lai mõõtepiirkond osakeste läbimõõdu järgi 

AS Airel on töötanud peaaegu kogu Euroopas Kesk-
Soomest Austriani ja Iirimaast Kesk-Venemaani. Sealhul-
gas Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika Instituudis, Kuopio
Ülikoolis, Duisburgi Ülikoolis, Soome Rahvatervishoiu 
Instituudis.

Prototüüp valmis Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika 
instituudis SA Eesti Innovatsioonifondi toetusel.

Spektromeetrit toodab Tartu Ülikooli litsentsi alusel 
AS Airel.
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