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1. Célkitűzés, előzmények 

 

Az értekezésem tárgyát képező vizsgálatok célja a PM10-es városi aeroszolfrakció kémiai 

jellemzése. A vizsgálataim során budapesti és wuhan-i aeroszolminták, valamint budapesti és 

bécsi vizeletminták elemzésével foglalkoztam.  

Céljaim között szerepelt a városi aeroszolokból 23 nyomelem összes- illetve vízoldható- 

koncentrációjának meghatározása - különös tekintettel a platinára - és ez utóbbi 

meghatározása villamosvezetők vizeletében, valamint a városi aeroszolokban jelentős 

mennyiségben található szerves komponensek jellemzése – különös tekintettel a policiklusos 

aromás szénhidrogének meghatározására.  

Az irodalomban számos utalás található hasonló vizsgálatokra a városi aeroszolok vizsgálata 

területén. Budapest esetében a mintavételi hely sajátságainak megfelelően elsősorban a 

közlekedés eredetű szennyezések megfigyelésére volt lehetőségem. A növekvő 

gépjárműforgalom és a katalizátorok rohamos terjedése a városi aeroszolokban a platinafémek 

és a szerves aeroszol komponensek koncentrációjának jelentős növekedését okozza, ez 

indokolta a vizsgálataim aktualitását.  
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2. Vizsgálati módszerek és berendezések 

 

Az aeroszolmintákat Budapesten a Széna-téri konténerállomáson gyűjtöttem nagytisztaságú 

kvarcszűrőkön nagytérfogatáramú mintavevő segítségével három éven keresztül havi 

gyakorisággal. Az aeroszol mintákból 23 fém és félfém koncentrációjának meghatározására 

mikrohullámú királyvizes roncsolást követően induktív csatolású plazma tömegspektrometriát 

(ICP-MS) alkalmaztam. A nyomelemek biológiai felvehetőségének vizsgálatára ultrahanggal 

segített vizes extrakciót alkalmaztam, a kapott oldatok elemzése szintén ICP-MS-sel történt. 

A szervetlen és szerves széntartalom meghatározását szén analizátorral végeztem. A 

policiklusos aromás szénhidrogének és az extrahálható olajszerű szénhidrogének 

koncentrációjának meghatározását szilárd fázisú extrakciót követően tömegszelektív 

detektorral kapcsolt gázkromatográfiás- (GC-MS) illetve lángionizációs detektorral szerelt 

gázkromatográfiás- (GC-FID) készülékekkel végeztem. A vizeletminták vizsgálatát 

salétromsav-hidrogénperoxidos konvencionális roncsolást követően ICP-MS rendszerrel 

valósítottam meg.  
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3. Az új tudományos eredmények rövid összefoglalása 

 

1. Mikrohullámú királyvizes roncsolási- és vizes extrakciós-módszert optimáltam kvarcszálas 

szűrőn felfogott aeroszolok nyomelem tartalmának induktív csatolású tömegspektrometriás 

(ICP-MS) elemzéséhez. Ultrahanggal segített extrakciós módszert optimáltam a vízoldható 

szerves széntartalom (WSOC) meghatározására. 

 

2. Megállapítottam, 23 fém és félfém, a szerves komponensek (TOC), vízoldható szerves 

komponensek (WSOC), policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) és olajszerű extrahálható 

szénhidrogének (EPH) tömegjárulékát a PM10-es méretfrakciójú városi aeroszol tömegéhez. 

A vizsgált nyomelemek átlagosan a porterhelés 5%-át, a szerves anyag tömege az 55-70%-át 

teszi ki. Biológiai felvehetőség (vízoldható komponens) szempontjából a nyomelemek a teljes 

tömeg kb. 0,5%-át, míg a szerves komponensek közel 14-18%-át tehetik ki. Az extrahálható 

olajszerű szénhidrogének 4%-kal, míg az erősen toxikus vegyületeket is tartalmazó PAH-ok 

0,01%-kal járulnak hozzá az aeroszol tömegéhez.    

 

3. Az általam vizsgált egészségügyi határértékkel rendelkező nyomelemek közül a királyvizes 

roncsolást követő elemzés alapján a mintavételi időszak során nem történt határérték túllépés 

és csak a kadmium esetében közelítette meg a mért koncentráció a határértéket, a többi 

nyomelem esetében jelentősen kisebb koncentrációkat mértem. A policiklusos aromás 

szénhidrogének közül csak a benzo(a)pirén rendelkezik határértékkel. A napi egészségügyi 

határértéket csak egy alkalommal haladta meg 2006. novemberében, viszont az éves 

határértéket mind a három mintavételi évben túllépte az átlagos benzo(a)pirén koncentráció. 

 

4. Budapesten a PM10-es frakcióban elsődlegesen a cink és a tallium azok az elemek, melyek 

leginkább vízben jól oldódó vegyületek formájában fordulnak elő, de a Mn, Cu, Sr, Sb, Rb, V 

és Cd esetében is jelentős volt a vízoldható frakció aránya. Ezért ezek az elemek biológiailag 

könnyen felvehetőnek tekinthetőek. Természetesen a vízoldhatóság mellett az adott elem 

koncentrációját is figyelembe kell venni. Az erősen toxikus tallium könnyen mobilizálható 

formában fordul elő, de az éves átlag koncentrációja mindössze 0,1 ng/m3 volt, ami majdnem 

elhanyagolható mértékű. Másfelől a kadmium koncentrációja az egészségügyi határ 

közelében található és jelentős a mobilitása, ami veszélyt jelenthet a porterhelésnek kitett 

populációra. 
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5. A királyvizes extrakció és a vizes kioldás során kapott koncentrációkat összehasonlítva 

megállapítottam, hogy több nyomelem esetében a legnagyobb koncentrációkat nem 

ugyanabban az évszakban mértem. Ebből arra következtettem, hogy a vízoldható hányad 

változik az év során, tehát az egyes nyomelemek kémiai formájának is változni kell. 

 

6. A dúsulási faktorok módszerét alkalmazva megállapítottam, hogy mely nyomelemek 

esetében lehet biztosan antropogén hozzájárulással számolni, ezek az Sb, Sn, Cd, Te, Ag, Pb, 

Mo, Bi, Pt, Zn, Cu és Tl. Faktoranalízis segítségével a nyomelemeket feltételezhetően 

gépjármű eredetű és egyéb forrásokhoz tudtam rendelni. A nagy dúsulási faktorral rendelkező 

nyomelemek közül közlekedési eredettel valószínűsíthető a Mo, Pb, Sb és Cd. A Pt a faktor 

analízis során külön csoportba került, mivel a levegőbe legnagyobb mennyiségben a 

katalizátorok degradációja során kerül, így a forrását az összes vizsgált nyomelemtől jól 

elkülönülve azonosítani tudtam. Az Sn, Bi és Zn esetében elsősorban más eredettel lehet 

számolni, habár a Zn egyik jelentős forrása a gépjárművek kerekének kopása. A Cu esetében 

a faktoranalízis alapján több forrásra lehetett következtetni, a gépjármű-közlekedés mellett a 

mintavevő állomás közvetlen közelében elhaladó villamos felsővezeték kopásával is számolni 

kell. Az ezüst, tellúr és tallium több esetben a kimutatási határnál kisebb koncentrációban 

fordult elő, ezért ezeken az elemeken a faktoranalízist nem tudtam elvégezni.    

 

7. Megállapítottam, hogy a budapesti és bécsi villamosvezetők vizeletmintáiban a Pt 

koncentrációja mintegy háromszor-négyszer nagyobb, mint a tanszéken korábban vizsgált 

budapesti és bécsi lakosokéban. A Budapesten mért értékek a bécsiekhez képest is kb. 2,6x 

magasabbak voltak, ez a különbség a hazai katalizátoros gépkocsik jelentős részének elavult 

voltára vezethető vissza, ugyanis az elsőgenerációs katalizátorok Pt-tartalma nagyobb a 

korszerűekénél. Valamint légköri aeroszol vizsgálatok alapján is elmondható, hogy a 

budapesti Pt-koncentráció értékek magasabbak a Bécsben mért értékeknél. 

 

8. A méréseim alapján jelentős szezonális összefüggéseket figyeltem meg a teljes szerves 

széntartalom és a részecskékhez kötött policiklusos aromás szénhidrogén koncentrációk 

esetében. A PAH-ok, mint közepesen illékony vegyületek esetében faktoranalízis segítségével 

egyértelműen igazolni tudtam, hogy a koncentrációjukat a hőmérséklet és a napsugárzás 

jelentősen befolyásolja. Diagnosztikai PAH-arányok segítségével bebizonyítottam, hogy a 



6 
 

Széna-téren vett mintákban a PAH-ok egyértelműen közlekedés eredetűek, elsősorban dízel 

üzemű gépjárművekhez köthetők és folyamatos a kibocsátásuk.  

 

9. A 2004. szeptember és a 2007. augusztus közötti mintavételek eredményeit összevetve más 

európai nagyvárosokban mért értékekkel megállapítottam, hogy a Budapesten a Széna-téren 

mért nyomelem koncentrációk, szerves széntartalom és policiklusos aromás szénhidrogén 

tartalom alapján a levegő szennyezettség átlagosnak tekinthető és átlagosan mintegy 

nyolcszor kisebbek a mért koncentrációk a Wuhanban mért értékekhez képest. 
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