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1. Bevezetés és célkitűzések
Bevezetés

1.1.

Környezetünkben az ipari forradalom óta jelentős mértékben kerülnek nehézfémek,
amelyek szennyezik a levegőt, a termőtalajokat, a talajvizet és a felszíni vizeket, súlyos
környezetkárosodást okozva ezáltal veszélyezteti az ember és az állatok élőhelyeit.
Napjainkban a környezetbe jutó szennyezés mértéke egyre nagyobb léptéket ölt, amit nem kell
tényként elfogadnunk, hanem tenni kell ellene.
Levegőszennyezésről akkor beszélünk, ha a levegőben olyan mennyiségben található
meg egy vagy több szennyező anyag, amely a környezetre káros lehet, a légszennyező anyag
kilépésének helye. Lehet pontszerű (kémény), felületi (kitört ablak), diffúz (növénnyel nem
borított terület), mozgó forrás (autó), vonalszerű forrás (műút). A mérési adatsorokból a toxikus
nehézfémek (ólom, kadmium) légköri koncentrációját emeljük ki, amelyek magas
hőmérsékletű égési folyamatok során kerülnek a levegőbe (www.arcanum.hu).
A környezet szennyezés a világ szinte minden területén komoly problémát jelent
nemcsak a szárazföldeken, hanem az óceánokban és a légkörben is kimutathatóak a káros
anyagok. Ez a problémát globálisan igen nehéz megoldani, ezért inkább regionálisan kell, tenni
ellenük. A környezet szennyezésnek nem csak esztétikai látszata van de, az egészségre is
negatív hatással van. Ezek a negatív hatások az embereket nem csak közvetlenül érinthetik,
hanem közvetetten is. Gondoljunk bele, hogy a levegő szennyező anyagok nagy része lehűlve
aeroszol részecskéken kondenzálódnak, s kibocsátási helyüktől több száz, sőt akár ezer
kilométerre is elsodródhatnak. A problémát az okozza, hogy a talajra ülepedve e nehézfémek
felhalmozódnak, s a növényeken keresztül belekerülhetnek a táplálékláncba, belemosódhat a
talajba, folyókba, amit a növények felvesznek, és ha azt a szennyezett növényt az ember
elfogyasztja, negatívan hathat az egészségi állapotára. De netalán ha, ezek az anyagok kicsit
továbbmennek és belemosódnak a talajvízbe, amit az ember is fogyaszt akkor ez is igen csak
károsan hat az egészségére. Hasonló a helyzet a légkör szennyezésénél is, itt belélegezheti a
mérges gázokat is akár (www.arcanum.hu).
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1.2.

Célkitűzések

A vizsgálatom során, Beregszász bizonyos területeiről pontszerűen fogok ülepedő por
mintákat venni, egy mintavételező edény segítségével, majd ezeket a mintákat fogom
laboratóriumban vizsgálni. A vizsgálat során kiderül, hogy hol halmozódik fel a legtöbb
légszennyező anyag.
Célom kideríteni, hogy mennyire szennyezett a város levegője az őszi-téli és a tavaszi
évszakban. Azért lehet optimális az őszi-téli időszak a levegőbe jutó anyagok vizsgálatára, mert
ilyenkor kezd az idő hidegebbre fordulni, elkezdődik a fűtési időszak és az összegyűjtött
hulladékok égetése, ezáltal több szennyező anyag kerül a levegőbe továbbá az iparból kikerülő
légszennyező anyagoknak és a vonalas, közúti szennyezéseknek a vizsgálata is. Majd ezekből
a mintákból meghatározni, hogy mennyire terhel a levegő a nehézfémekkel.
A vizsgálat egyik célja az is hogy megtudjuk, hogy honnan származnak a levegőbe jutott
szennyező anyagok. A vizsgálat a levegőben lévő por és a korom élettani hatásai miatt fontos,
ugyanis ezzel nagyobb rálátást nyerhetünk az egészséget károsító szmogok illetve az állandó
légszennyezés keletkezésének okaira.
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2. Szakirodalmi áttekintés
2.1 A Beregszászi járás általános földrajzi jellemzése
A Beregszászi járás: Kárpátalja délnyugati részén terül el, nyugaton az Ungvári,
északon a Munkácsi , keleten az Ilosvai és a Nagyszőlői járásokkal határos, délről pedig
Magyarországgal.
Ukrajna egyetlen magyar túlsúlyú megyéje. A járás észak-déli kiterjedése 30 km,
nyugat-keleti kiterjedése pedig 40 km. A járási székhely Beregszász, megyei alárendeltségű
város.

1. Ábra. Kárpátalja, Beregszászi járás (Google Earth Pro 2019.04.29.)
A Beregszászi járás területe földrajzilag két természetföldrajzi tájegységhez tartozik: a
Beregszászi-dombvidékhez és az őt körül ölelő Kárpátaljai-alföldhöz. A Beregszászidombvidék a járás legmagasabb része, amelynek abszolút magassága 220-365 méter között
változik (legmagasabb pontja a Nagy-hegy, 365,7 m). A sík felszínű terület az Alföld északkeleti része, amelyet Kárpátaljai-alföldnek, Ung- Beregi-síkságnak, vagy FelsőTiszai- alföldnek is neveznek. Az alföld felszíne lapos enyhén lejt nyugati irányban, amelyet a
Tisza folyásiránya is jelez. A Tisza és jobb oldali mellékfolyója, a Borzsa 6-10 méterre
10

vágódnak bele a sík alluviális felszínbe (folyami üledékek akkumulálódása útján keletkezett),
helyenként széles, teraszos ártereket alkotva. A vidék abszolút magassága 102-120 méter között
változik. A sík vidék felszínén, a Beregszászi-dombvidéken kívül kiemelkedik még a KaszonyBégányi -dombvidék is, amelynek kisebb része átnyúlik Magyarország területére (Izsák T.
2007.).
A Beregszászi járás, különösen a dombvidéki része, gazdag a különböző ásványi
kincsekben. A Beregszászi-dombvidék 2 km2-s területén, vegyes-fémű érceket találtak
(réz, ólom, cink stb.), a lelőhely Beregszásztól 5 km-re található, a kvarcosodott riolit-tufákban.
A vegyes-fémű érceken kívül a Beregszászi-dombvidék méhében a geológusok nemesfém
lelőhelyeket is feltártak (ezüst, arany) (Izsák T. 2007.).
Alunit lelőhelyek Kovászó, Nagymuzsaly és Déda közelében találhatók. Az aluniton
kívül már régóta bányásznak kaolint is. A kaolint a XVIII. századtól bányásszák a Beregszászi
Nagy-hegy délkeleti oldalán. Fontos ásványkincs lelőhely található Nagybégány mellett. Itt
alunit-barit bánya működik, valamint vegyes-fémű érceket is bányásznak. (Izsák T. 2007.).
A Beregszászi-dombvidék területén, több helyen is találtak perlit lelőhelyet.
Kitermelése külszíni fejtéssel folyik nem messze Nagymuzsalytól (Molnár J.: Beregszászi
járás. In: Kárpátalja, A Kárpát-medence régiói 11. Szerkesztette: Baranyi B., Dialóg Campus
Kiadó, Pécs-Budapest, 2009.).
A Beregszászi járás folyóhálózata a Tisza jobb oldali vízgyűjtő medencéjéhez tartozik.
A járás legfontosabb folyója a Borzsa.
A geológiai múltban a vulkanikus tevékenység eredményeként Makkos jánosi,
Nagybereg, Beregújfalu, Gát környékén

a

felszín

megsüllyedt.

Ebbe

a

süllyedékbe

évszázadokon keresztül folyt a felszíni víz és idővel tó keletkezett, amely később mocsárrá
alakult át (Szernye-mocsár). A 19. század végén lecsapolták, több csatornát is vágtak rajta és
átalakították legelővé, termőfölddé (Izsák T. 2007.).
Az ipar elsősorban Beregszászban összpontosul, ahol hagyományosan a könnyű- és
élelmiszeripar jellemző, melyek közül országos szinten kiemelkedő a bútorgyártás és a
szőlészet.
A vidéki területekre a mezőgazdaság jellemző. Jelenleg nagy erővel folyik a korábban
jó hírű szőlősök helyrehozatala, amelyek a Szovjetunió idején mentek tönkre. A szőlő mellett
a hagyományos étkezési és takarmánynövényeket termelnek itt, az Alföld északi peremén
11

(Molnár J.: Beregszászi járás. In: Kárpátalja, A Kárpát-medence régiói 11. Szerkesztette:
Baranyi B., Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2009. Izsák T.2007.).
A Beregszászi járásban környezeti állapota, mivel nincs nagy ipara és nem is folyik
intenzív mezőgazdaságsági művelés a területen és az utóbbi időkben visszaszorítkoztak az
illegális szemétlerakóknak a száma is, ezért nagyobb környezeti szennyező forrásról nem
beszélhetünk.

2.2. A levegő összetevői
A levegő a Földet körülvevő gázok elegye. A levegőt 78,09% nitrogén ( N2); 20,93%
oxigén (O2); 0,93% és egyéb nemes gázok 0,002%-a a térfogatnak. Változó mennyiségben
vízpárát is tartalmaz, illetve egyéb gázok alkotják. Valaha főleg széndioxidból állt a levegő.
600millió éve azonban a növények a fotoszintézis révén már oxigénné alakították át a
széndioxid egy részét. A nitrogén mennyisége is egyre nőtt, aránya majdnem elérte a 80%-ot.
A légköri levegőbe az élő szervezetek, a talaj szerves anyagaiban lefolyó oxidációs folyamatok
állandóan juttatnak széndioxidot, de ennek ellenére a levegő széndioxid tartalma viszonylag
állandó, mert a zöld növények asszimilációs folyamataihoz állandóan felhasználják
(fotoszintézis) és ugyanakkor oxigén szabadul fel. A levegő egyéb szennyezőanyagokat is
tartalmazhat pl.: kén tartalmú gázokat, szénmonoxidokat és különféle szállóport (Tetra.ro).
A levegőben jelen vannak olyan szennyező anyagok is, amelyek megváltoztatják a
fizikai és kémiai tulajdonságait, valamint károsan hathatnak az élő szervezetekre. A levegő
szennyezőanyagai kétféle forrásból származhatnak, ezek az antropogén (emberi hatások
következtében kerül a környezetbe) illetve a természetes források (kation.elte.hu).
Antropogén források: közlekedést, ipari (bányászat, kohászat, termelés, stb.),
mezőgazdasági illetve lakossági tevékenységeket (hulladék elhelyezés/égetés, fűtés,
dohányzás, stb.).
A

természetes

források

közé

tartoznak

a

biológiai

folyamatok

(biológiai

bontás/oxidáció), illetve a természeti jelenségek (földrengés, vulkánkitörés, stb.).
Az emberek talán akkor kezdték szennyezni a levegőt, amikor rájöttek, hogyan kell tüzet
gyújtani. Akkor azonban még olyan kevés ember élt a Földön, hogy ez a füst nem okozott
gondot. Napjaink jelentős környezet szennyezése az ipari forradalommal vette kezdetét. Amióta
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1956-ban törvényt hoztak a tiszta levegő érdekében, a levegő tisztasága sokat javult, de az élő
szervezetekre káros anyagok jelen vannak a levegőben a mai napig is. A szennyezett levegő
csökkentésével illetve tisztításával a 20-dik század 60-as éveiben kezdtek el foglalkozni.
1952.decemberben, a londoni szmogban egy hét alatt 4000 ember, 1953-ban 8000 ember halt
meg. A légszennyező anyagok fizikai és kémiai folyamatok során keletkeznek és
megváltoztatják a levegő természetes összetételét. Ilyenek például:
Szénmonoxidok:

széntartalmú

anyagok

elégetésekor

keletkezik,

tüzelő

berendezésekben, erőművekben, hulladékégetőkben, belső égésű motorokban.
Kéndioxid (SO2): kéntartalmú tüzelő anyagok égésekor, érc kohósításakor,
kénsavgyártáskor jut a levegőbe.
Nitrogénoxidok (NO, NO2): belső égésű motorokból, kén és salétromsavgyártásból,
robbanóanyagokból, rakéta üzemanyagokból.
Anyagok el nem égetett alkotórészeiből, kőolaj feldolgozásból, vegyigyárakból.
Szerves vegyületek: műanyag, lakk, gyógyszeripar.
Porok: tüzelő berendezésekből, vegyi folyamatokból, cementgyártásból, mechanikai
műveletekből (aprítás, csiszolás).
Radioaktív anyagok: reaktorok bomlási termékeiből, atom és hidrogénbomba
kísérletekből stb. jut a levegőbe (Tetra.ro).

2.3. Ülepedő por
A levegőben lévő por részecskékre három tényező hat:
• A gravitációs erő
• A közegellenállási erő
• A felhajtóerő
A gravitációs erő a Föld magja felé vonzza a részecskéket. A közegellenállási erő a
részecske mozgását gátolja a levegőben lévő részecskék miatt, amik ütköznek a
porszemcsékkel, így lassulnak. A felhajtóerő a gravitációs erővel ellentétes irányban hat. Ha a
felhajtó erő illetve a gravitációs erő nagysága egyforma, akkor szálló porról beszélünk. Az
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ülepedő por a 10 μm átmérő feletti részecskékből tevődik össze, a levegőből ülepedéssel
távozik. Jellemzően a szennyező forrás hatásterületén kiülepszik, azonban méretétől és a
légköri adottságoktól függően messzebbre is elszállítódhat (Géczi 2008).
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1. Táblázat: Ülepedő por havi határét ékei (Dr. Barkács Katalin)

2.4. Szálló por
A szálló por kifejezés az angol Particulate Matter (PM) szóból származik, magyar
fordítása megtévesztő, mivel nem az általános értelemben vett szálló porról van szó, hanem
annál jóval kisebb, szabad szemmel alig vagy nem is látható részecskékről.

2. Ábra. A szálló por méretének szemléltetése (http8)
A gáznemű közegben előforduló szilárd és cseppfolyós részecskék által alkotott
rendszert aeroszolnak, magukat a 0,001 – 100 µm-es átmérővel rendelkező finom szilárd
részecskéket és folyadékcseppeket pedig légköri aeroszol részecskéknek (particulate matter)
nevezzük. Ezeket osztályozhatjuk méretük alapján, melyből lehet következtetni a forrásukra,
képződésükre (Muránszky, 2011).
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Durva tartomány d> 1µm
Akkumulációs tartomány 0,1 µm <d <1 µm
Aitken tartomány 0,01 µm <d <0,1 µm
Nukleációs tartomány d <0,01 µm.
Ezen túl a 10 µm alatti átmérőjű szálló port két osztályba sorolhatjuk: durva 2,5–10 µm
(PM10) és finom <2,5 µm (PM2,5) méretfrakció (Salma, 2006).
Az aeroszolok egy része természetes forrásokból származik, mint a szárazföld eróziója
által keletkezett apró részecskék, illetve óceáni eredetű tengeri só részecskék. Ezek az
aeroszolok azonban 1 µm-nél nagyobb átmérőjűek, így a durva tartományba sorolhatók
(Mészáros, 1997).
Az antropogén forrásból származó részecskék leginkább tüzelés (szén, fa, olaj,
hulladék), közlekedés, energiatermelés, ipari tevékenységek következtében kerülnek ki a
légkörbe. A részecskék közvetlenül (elsődleges) vagy kémiai reakciók (másodlagos) által
kerülhetnek a levegőbe. Elsődleges részecskék közé sorolhatók a már említett természetes
forrásokból származó aeroszolok, míg másodlagos természetes források közé tartozik az
illékony szerves anyagokból (VOC) keletkező szerves aeroszol, valamint a dimetil-szulfid
(DMS) oxidációjából keletkező szulfát aeroszol. A legtöbb antropogén forrásból keletkező
részecske másodlagos, kivéve a dízelmotoros járművekből származó koromrészecskéket.
Tartózkodási idejük méretfüggő. A 10 µm-nél nagyobb részecskék általában néhány óra
elteltével gravitációs ülepedés hatására a forrás közelében leülepednek, míg a 0,1 µmnél
kisebbek koncentrációja koaguláció és turbulens diffúzió következtében száraz ülepedés
hatására csökken. A 0,1 és 10 µm közötti mérettartományba esők tartózkodási ideje a
leghosszabb. Abban az esetben, ha vízben jól oldódik a részecske, kondenzációs magként
szerepet játszhat a felhőképződésben, és nedves ülepedéssel távozhat a légkörből (Zichler et al.,
2007) .
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3. Ábra. Szálló por részecske (Saját felvétel, 2018)
A légköri aeroszoloknak a Föld sugárzási egyenlegének módosításával kifejtett éghajlat
módosító hatásán túl egészségre gyakorolt hatása is igen jelentős. Legnagyobb befolyása a 10
µm-nél kisebb átmérővel rendelkező részecskéknek van, mivel ezek könnyen bejuthatnak a
felső légutakon át a hörgőrendszerbe, tüdőbe. Káros hatással lehet az emberi szervezetre,
elősegíti a szív és érrendszeri megbetegedéseket, érelmeszesedést, légzőszervi betegségeket,
asztmát. Statisztikák alátámasztják, hogy erősen szennyezett városi környezetben hatásuk
kimutatható a halálozási adatokban (Pöschl, 2005).

2.5. Ólom
A városi levegőbe kikerülő ólom mennyiségének döntő része a benzines
gépjárművekből származik, ezen kívül származhat még akkumulátor gyártásból és
feldolgozásból is. Az utóbbi évtizedekben többször fordult elő súlyos egészségügyi károsodás
és emiatt elkezdték csökkenteni az ólom használatát és kibocsátását.
Ukrajnában visszaszorultak az ólmozott benzinek és helyette bevezették az ólmozatlan
változatotokat (95, 98-as oktánszámú), melynél az ólomtartalom nem haladhatja meg a 0,013
g/l-t (korábban ennek értéke 0,6 g/l volt)
Élettani hatásai közül a legfontosabbak, hogy károsítja a központi idegrendszert, a
veseműködést, az ízületeket, megnöveli a vér ólomtartalmát, koncentrációzavart okoz. A
legsúlyosabb károkat a kisgyermekek szervezetében okozhatja, mely hatással lehet egész
életükre, akár szellemi visszamaradottságot is eredményezhet (Tong et al. 2000).
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2.6. Higany
A higany az ólommal együtt a nehézfémek közé sorolható. Az erdőtüzek és
vulkánkitörések mellett leginkább emberi tevékenység által kerül ki a levegőbe, mint fosszilis
tüzelőanyagok és hulladék égetése, vegyi üzemek, higany- és aranybányászat. A természetes
forrásokból származó higany globális eloszlása egyenletes, azonban az antropogén eredetű
emisszió környékén magasabb koncentrációt eredményez. Tartózkodási ideje körülbelül 1 év,
ennek köszönhetően képes a légkörben nagy távolságot megtenni. Vegyületei vízben oldhatók,
emiatt a csapadékkal együtt visszajuthat a felszínre.

A higany egy erősen mérgező anyag.

Szervezetbe kerülve szív- és érrendszeri megbetegedést, idegrendszeri és agykárosodást,
szellemileg történő leépülést, remegést, akár halált is okozhat. Azonban ezek a tünetek inkább
a fém nagy dózisban, hosszú időn át tartó szervezetbe kerülése során alakulhatnak ki.
Higanygőz vagy por belélegzése esetén akut tünetek léphetnek fel, mint a fejfájás (Jókainé
Szatura, 2007).

2. Táblázat: Ülepedő por és néhány összetevője (Dr. Barkács Katalin)

2.7.

A légszennyezés hatásai

2.7.1. A légszennyezés hatása az emberre
A levegő tisztasága jelentőségteljes az ember egészségének megóvása céljából. Az
ember szervezete, a légszennyezettség következtében kialakuló helyzet kezelésére felesleges
energiát fordít, amely csökkenti annak ellenálló képességét. A légszennyező anyagok káros
hatása megmutatkozik az ember légző és vérkeringési zavaraiban: allergia, rák, szilikózis
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kialakulásában. A Harvard Egyetem kutatói nemrégiben arról számoltak be, hogy az Egyesült
Államok

lakosságát

vizsgálva

szoros

összefüggést

találtak

a

COVID-19

okozta

halálozási arány és a PM2,5, vagyis a levegőben lebegő 2,5 mikrométernél (μm) kisebb
átmérőjű részecskéknek való hosszú távú kitettség között. Modellezéssel - 95%-os statisztikai
bizonyossággal - megállapították, hogy a PM2,5 koncentrációjának mindössze 1 μg/m3-es
növekedése 15%-kal megnöveli a COVID-19 miatti halálozási arányt. Ezen eredmény is a
magas PM2,5 koncentráció egészségünkre gyakorolt jelentős mértékű kedvezőtlen hatásait
támasztja alá (projects.iq.harvard.edu/covid-pm).
Tehát a szennyezett levegő gyengíti a szervezetet, betegségeket idézhet elő, valamint a
meglévő betegségek tüneteit súlyosbíthatja. A hirtelen fellépő, rövid ideig tartó, azonban magas
koncentrációjú légszennyezés akut megbetegedéseket eredményezhet, elsősorban az
érzékenyebb, valamint a beteg emberek körében. A krónikus levegőszennyeződés az ember
egész életén át a népesség minden tagjára, generációkon át fejti ki hatását. Ez a hatás krónikus
betegségeket hozhat létre, akár genetikai károsodásokat is okozhat (http://www.tetra.ro).
A lakosság szempontjából a városi légszennyeződés a legnagyobb, a dohányzás illetve
a közlekedés okozta szennyeződés miatt. A cigarettázó, pipázó és szivarázó emberek a
közelükben lévő levegőt teszik egészségtelenné a többieknek. És ami még rosszabb, a
dohányzók által szennyezett levegőből a többiek betegségeket is elkapnak. Emiatt egyre
kevesebb nyilvános helyen szabad dohányozni. A levegőben nagyon sok baktérium tanyázik,
amelyek általában nem ártalmasak. Más esetekben azonban, ha mások ránk tüsszentenek vagy
köhögnek, betegségeket kaphatunk. Háztartási vegyszereink egy része is szennyezheti a
környezetet. A spray palackból, valamint a konyhai és fürdőszobai vegyszerekből tetemes
mennyiségű ártalmas vegyületet juttatunk a levegőbe. A levegő időnként vidéken sem tiszta.
Bizonyos országokban aratás után elégetik a gabona szárát. Ezáltal füst és olajos korom kerül
a levegőbe (Kiss Zs.2015.).
A belélegzett szennyezés mennyisége a csillók mozgását csökkentheti vagy béníthatja.
A nyálkahártya zavara kedvez a patogén és fakultatív patogén mikroorganizmusok
megtelepedésének. A nyálkahártya duzzadás folyamán a légutak összeszűkülnek, melyek
kihatnak a szívre és a keringési szervekre is. A belélegzett ártalmas anyag, fizikai felülete vagy
kémiai tulajdonság miatt közvetlenül a tüdőszövetet is roncsolhatja. A levegőszennyeződés
élettani hatásait külső és belső tényezők együttesen határozzák meg. Külső tényezők közé
tartoznak az adott szennyezőanyag koncentrációja, fizikai/kémiai tulajdonságai, az anyag
toxicitása, az, hogy más szennyező anyagok felerősítik, vagy gyengítik az adott szennyező
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hatását, az olyan környezeti tényezők, mint a páratartalom, légnyomás, hőmérséklet, továbbá
az expozíció időtartama és periódusai. Belső tényezők közé tartoznak az exponált szervezet
általános állapota és érzékenysége az adott szennyezésre. A szennyezés eredményeképpen az
adott szervezetre a következő hatások jöhetnek létre: kellemetlen hatások (pl.: szaghatás), káros
hatások (pl.: szemirritáció), fontos élettani folyamatok megváltozásai (pl.: oxigéntranszport
romlása), krónikus betegségek, akut megbetegedések valamint halál. A hatások időbeli
lefolyása alapján megkülönböztetünk rövid időn belül bekövetkező (short-term) hatásokat,
valamint huzamos expozíció során, hosszabb idő után bekövetkező (long-term) hatásokat
(Barótfi.2000.).

2.7.2. A légszennyezés hatása a növényvilágra
A gáz halmazállapotú anyagok befolyásolják a az asszimilációt, a por lerakódik a
növényi részek felületére. A talajba jutó anyagok a gyökerek működését befolyásolják,
elpusztíthatják a lényeges talajlakó baktériumokat. A növényekre kifejtett hatás is lehet akkut
és krónikus. Az úgy nevezett láthatatlan hatások közül az asszimilációcsökkenés a
legjellemzőbb. Elsősorban a kén¬dioxid és a fluor gázok okozzák. Ezek a vegyületek
befolyásolják a légzést, a gázcserenyílásokon bejutva. Fokozzák a transzspirációt, a kén-dioxid
kénes vagy kénsavvá alakul a levélben. A növények felületére por rakódik le. A bevonat a beeső
sugárzást csökkenti, a levélben túlhevülést idéz elő. A nehézfémek is felhalmozódnak a
növényben, így a táplálékláncon keresztül az emberbe is bejuthatnak (Szaktudás Kiadó Ház
ZRt. 2010).
Toxikus porok az anyagcsere-folyamatokba kapcsolódva fejtik ki káros hatásukat. A
szennyező gázok a levél légcsere nyílásain át bejutnak a sejt közötti térbe. A sejtek felületén
megkötődhetnek, reagálhatnak a vízzel vagy beléphetnek az anyagcserébe. A kén-dioxid
például a vízzel kénessavvá alakul, és így roncsoló hatást fejt ki. Másrészt közvetlenül a
klorofillal is reakcióba léphet, és bénítja a fotoszintézist. Nagyobb mérvű károsodás szemmel
látható elváltozásokkal jár. A levél szövete helyenként összezsugorodik, ráncosodik, elfonnyad.
A klorofill és a színanyagok pusztulása következtében színváltozás, klorózis észlelhető: sárga,
barna, vörös foltok jelennek meg a levélen. Hasonlók figyelhetők meg a virágszirmokon is.
Igen jellegzetes a marginális nekrózis, a levelek, szirmok szélének elhalása. Hasonló jelenségek
természetesen más okokból is előfordulhatnak: szárazság, rovarkár, bakteriális fertőzés
következtében. Mégis, az egyes károsodás-típusok jellemzőek bizonyos szennyező anyagokra.
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A kén-dioxid főleg a szivacsos parenchimát támadja. A levéllemezek közepén, az erezet közt
száraz, áttetsző vagy világos színű foltok jelentkeznek. Az ózon az oszlopos sejtekre fejti ki
hatását, a levél szórtan pettyes. A fluor kártétele jól körülhatárolt, marginális nekrózisokban
nyilvánul meg. A fluorral kapcsolatban megjegyzendő, hogy a növények a levegőből felvett
fluort nem adják át a talajnak, ezért jó indikátorai a fluor-szennyeződésnek (Szaktudás Kiadó
Ház ZRt. 2010).
Természetesen nem marad hatástalan a növényekre a füstköd, az úgy nevezett szmog
sem. A szmogok két típusa, az oxidáló és a redukáló, jellegzetes nyomokat hagy a növényen.
Nem közömbös, hogy milyen életszakaszában éri a növényt a károsító hatás. Fiatal, osztódó
szövetek, bár érzékenyebbek, de jól regenerálódnak, ha a hatás nem hosszantartó. Az idős
szövetekben bekövetkezett károsodás maradandó. A különböző növényfajok nem egyformán
érzékenyek a szennyeződéssel szemben. Kén-dioxidra nézve például: a lóhere, árpa, gyapot,
búza és alma sorrendben a legérzékenyebbek. Más fajok viszont rezisztensek lehetnek. Ilyenek
kén-dioxid esetében a burgonya, hagyma, zab. Főleg a termesztett növények tulajdonságait
vizsgálják ebben a viszonylatban, tekintettel a gazdasági kihatásokra. A természetes
növényzetről még igen kevés adattal rendelkezünk. Tudjuk azonban, hogy például: a zuzmók,
melyeket a legigénytelenebb növényeknek tartanak, igen érzékenyen reagálnak. Szennyezett
levegőjű városok környékén zuzmómentes övezetek húzódnak. Hosszan tartó vagy
rendszeresen ismétlődő behatás eredményeképpen a növényzet visszamarad fejlődésében,
kevesebb és kisebb levele nő. Kisebb lesz a termete, kevesebb a virága és termése. A különböző
porok a felhasználandó termés vagy levél felületére tapadnak, csökkentik értéküket. Vegyi
gyárak bűzös termékei adszorbeálódva élvezhetetlenné tehetik a termést. A kárt szenvedett
növények életképessége és szaporodó képessége csökken. Krónikus behatás esetén a
természetes populációban megcsappan az egyed-és fajszám. A rezisztens, többnyire
értéktelenebb fajok elszaporodnak, megváltozik a populáció és a cönózis összetétele. A
növényzet ugyanakkor visszahat a levegőszennyeződés alakulására: szűri, tisztítja a levegőt.
Ismeretes és bizonyított a védőerdősávok, erdők kedvező hatása a levegőszennyeződés
terjedésének meggátlásában (Szaktudás Kiadó Ház ZRt. 2010).
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2.7.3. A légszennyezés hatása az állatvilágra
Az állatok szervezetébe nagy mennyiségű por kerül a takarmányokkal, illetve a
legelőről. A közvetlenül ható szennyezőanyagok közül a kén dioxid okoz veszteségeket,
például: tejhozam, tejzsír tartalom. A fluor tartalmú gázok is kedvezőtlen hatást fejtenek ki a
takarmánynövények esetében, amit később az állatokkal feletetnek. Hasmenés, étvágytalanság,
emésztés zavarok lépnek fel. Súlyosabb esetben fluorózis - deformálódnak a csontok, sántaság,
bénaság (Szaktudás Kiadó Ház ZRt. 2010).
A méhek is érzékenyek a fluorra, mely megtapad a pollenhordozókon. A vízi élővilágra
is hatással van. Savas üledék hatására a vizek pH-ja megváltozik, mely az érzékenyebb
állatfajokra gyakorol hatást - állati egysejtűek, rákok, rovarok jó savtűrők, de a kagylók nem.
A halak közül a lazac és a pisztráng a legérzékenyebb. A pH csökkenés hatására a plankton
populáció csökken, a víz átlátszóvá válik. Ha további savasodás hatására a magasabb rendű
növények is elpusztulnak - a vízfelszínre jutva gátolják a szellőzést és az öntisztulást.
Levegőszennyező anyagok elsősorban a légutakon át jutnak a szervezetbe, és fejtik ki hatásukat.
Súlyosbító körülmény, hogy amíg az állatok az ivóvíz és táplálék minőségét bizonyos mértékig
megválogathatják, a levegő megválogatására nincs lehetőségük, mert azt csak igen rövid ideig
tudják nélkülözni. A szennyezett levegőnek a természetben élő állatvilágra gyakorolt hatásáról
keveset tudunk. Ismeretes, hogy a szennyezett levegőjű városból számos madárfaj elvándorol.
A mezőgazdaság kemizálása során egyre nagyobb mennyiségben felhasznált rovarirtó szerek,
szerves foszfát-észterek, klórozott szénhidrogének szintén jelentkezhetnek levegőszennyező
anyagként. Túlzott mértékű vagy szabálytalan, szakszerűtlen használatuk ugyanolyan méretű
katasztrófákat okozott levegőn keresztül is, mint a közismert halpusztulások egyes tavak,
folyók elszennyeződése során. A kártékony rovarok helyett gyakran esnek áldozatul nagy
tömegekben erdők-mezők ízeltlábúi, melynek következménye a biológiai egyensúly
felborulása lehet. Előfordult madarak és kisebb emlősök tömeges pusztulása is (Szaktudás
Kiadó Ház ZRt. 2010).
Az ember ízeltlábú háziállatainak, a méheknek sorait is megtizedelhetik a
mezőgazdaságban használt vegyszerek. A különféle levegőszennyező anyagok komoly károkat
okozhatnak a mezőgazdaságban. Hazánkban is előfordult, hogy szőlőtermő vidékek bora vált
élvezhetetlenné vegyipari bűzös kibocsátások következtében vagy gyümölcsösök mentek
tönkre cement-és kén-dioxid szennyezés miatt. Az ilyen drámai hatások mellett jelentős, bár
kevésbé feltűnő az a folyamatosan jelentkező kártétel, amely terméscsökkenésben jelentkezik.
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Szakirodalmi adatok szerint 50%-os terméscsökkenést is megfigyeltek (Szaktudás Kiadó Ház
ZRt. 2010).

2.7.4. A levegőszennyezés hatása az élettelen környezetre
Az utóbbi évtizedekben vált ismertté az a jelenség melyet a környezet fokozódó
elsavasodásának, népszerűen savas esőnek nevezünk. A jelenség az északi féltekén
kontinentális méreteket öltött. Egyes égéstermékek (SO2, NO) a légköri nedvességgel savakat
alkotnak, és csapadék formájában, vagy száraz kihullás formájában a földfelszínre jutnak. A
száraz és nedves ülepedés mennyisége hasonló nagyságrendű. Tavak, termőtalajok, a talajvíz
vonatkozásában jól mérhető egyes területeken a környezet savasodásának mértéke. A talajok
különböző fajtái különböző mértékben közömbösítik a savas kihullást. A pH-változás általában
nem közvetlenül károsítja a növényzetet, hanem a talajban oldott anyagok (fémek)
oldhatóságának növelésével, melyek így a növénybe jutva felszívódhatnak és mérgezést
okozhatnak. Másrészt a talaj mikroorganizmusainak pusztulása a következmény. Ennek egyik
hatása egyes fafajok pusztulása erdeinkben (Szaktudás Kiadó Ház ZRt. 2010).
Az épített környezetnél főleg a korróziót és a szerkezeti anyagok degradációját kell
megemlíteni. Leginkább a mészkőből készült építmények és szobrok a legveszélyeztetőbbek,
de ugyancsak hatással van az égetett termékekre, és a betonra is. Nem marad hatástalan a
levegőszennyeződés az anyagi javakra sem. A műszaki károk elsősorban a fémek fokozott
korróziójából, építőanyagok meggyorsuló mállásából erednek. A savképző szennyeződések
(SO2, CO2, nitrátok, nitritek, szerves anyagok) a légkör víztartalmával kapcsolódva savas
kémhatású oldatokat alkotnak és ezek a fémek felületén elektrokémiai folyamatokat indítanak
meg. A folyadék cseppekben lokális elemek alakulnak ki, amelyekben az anód-folyamat a fém
oldódása, rozsdásodása lesz. Az acél korróziója a szennyezett városi, ipari levegőben ötször
gyorsabb, mint tiszta helyeken. Vas esetében ez a szám 40-szeres is lehet. Savas bevonatok az
építőanyag kalcium-karbonátjával reakcióba lépnek és oldják azt. Legfeltűnőbbek a
kőszobrokon jelentkező károk. Sok évszázadot jó állapotban átvészelt művészeti alkotások
napjainkban néhány év alatt a felismerhetetlenség határáig tönkremennek szennyezett levegőjű
területeken. Műszaki károk keletkeznek: gépekben, berendezésekben, gépjárművekben,
szerszámokban; ipari épületekben, építményekben; lakóépületekben, középületekben és azok
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felszereléseiben, vonalas létesítményekben, mint utak és tartozékaik, hidak, távvezetékek
(Szaktudás Kiadó Ház ZRt. 2010).
Egyéb műszaki károk még a vezetékek átégése, a világítási többletfogyasztás, fokozott
tisztítási szükséglet a műanyagok és gumi fokozott romlása, a technológiai akadályok (például,
ha a tiszta levegő a technológiához, szellőzéshez csak szűréssel nyerhető). A felsoroltakat
nevezzük közvetlen károknak. A közvetett károk: az iparnak a levegőbe jutó veszteségei
(például cementpor), melyek egyúttal a szennyeződés okozói is, de visszanyerésük esetén
felhasználhatók lennének. A veszteség elérheti a felhasznált nyersanyag 0,5–6,0%-át, és az
ebből eredő káresetenként nagyobb is lehet, mint a közvetlen kártétel. A levegőszennyeződéssel
kapcsolatos ellenőrzés, mérés, kutatás költségei is ide sorolhatók (Szaktudás Kiadó Ház ZRt.
2010).

2.8.

Levegőminőségi normák

Egészségügyi határérték fogalma: tartós egészségkárosodást nem okoz, és amelyet az
emberi egészség védelme érdekében a jogosztályban meghatározott módon és időn belül be kell
tartani. Elérése és túllépése veszélyes légszennyezettséget eredményez.
Tájékoztatási küszöbérték fogalma: a légszennyezettségnek egyes légszennyező
anyagok tekintetében a lakosság egyes érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira
megállapított szintje, amelynek túllépése esetén a lakosságot tájékoztatni kell.
Riasztási küszöbérték fogalma: a légszennyezettség azon szintje, amelynek rövid idejű
túllépése is veszélyeztetheti az emberi egészséget, és amelynél azonnali beavatkozást kell tenni.
Elérése és túllépése forgalomkorlátozással járó intézkedéseket jelentő, riasztási fokozatú
szmog-helyzetet eredményez. Az egészségügyi, tájékoztatási és riasztási küszöbértékek
jogszabályban rögzített határértékeit az alábbi táblázat tartalmazza:
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Egészségügyi

Tájékoztatási

Riasztási

határérték

küszöbérték

küszöbérték

Micro g/m3

Micro g/m3

Micro g/m3

NO2

100

350

400

SO2

250

400

500

O3

-

180

240

O3

120

-

-

PM10

50

75*

100**

Légszennyező anyag
Nitrogén-dioxid
(órás átlag)
Kén-dioxid
(órás átlag)
Ózon
(órás átlag)
Ózon
(8 órás mozgóátlagok napi
maximuma)
Szálló por
(napi átlag)

3. Táblázat: Levegő minőségi normák (emiktf.hu)
* két egymást követő napon
** két egymást követő napon és az OMSZ szerint a következő napon javulás nem várható
A szmog riadó tájékoztatási, vagy riasztási fokozatát akkor kell elrendelni, ha három
mérőállomáson, egy időben mért légszennyező anyag koncentrációjának 3 egymást követő 1
órás átlaga, illetve a szálló por (PM10) esetében 2 egymást követő 24 órás (naptári napra
vonatkozó) átlaga meghaladja a határérték rendeletben rögzített tájékoztatási vagy riasztási
küszöbértéket és teljesülnek a határérték rendelet további feltételei (emiktf.hu).
A szmog riadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatának elrendelése az érintett
önkormányzatok polgármesterének feladata. Felügyelőségünk illetékességi területén Miskolc,
Kazincbarcika és Sajószentpéter város rendelkezik a jogszabályi előírások alapján szmog riadó
rendelettel (tervvel). Megjegyezzük, hogy az általunk üzemeltetett mérőállomások
légszennyezettségre vonatkozó adatait áttekintve eddig a tájékoztatási és riasztási küszöbértéket
csak a szállópor (PM10) koncentrációja haladta meg (főleg téli időszakban, a szmog kialakulása
szempontjából kedvező meteorológiai körülmények esetén). Ezért ezt külön is kiemeljük. Az
önkormányzatok akkor kötelesek tájékoztatni a lakosságot, ha a szálló por koncentrációja két
egymást követő napon meghaladja a 75 Micro g/m3 -t, riasztási kötelezettség pedig akkor áll
fenn, ha ugyancsak két egymást követő napon meghaladja a 100 micro g/m3 riasztási
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küszöbértéket és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
(emiktf.hu).

2.9.

A szmog kialakulásának feltételei

A szmog (füstköd) fogalmát a füst (smoke) és a köd (fog) angol kifejezésekből állították
össze. Először az 1950-es években figyeltek fel néhány angliai nagyvárosban arra, hogy borult,
felhős időben alkalmanként drámai mértékben megnő a levegő szennyezőanyag tartalma.
Szmogos napokon hirtelen megnőtt a légúti megbetegedések, és halálozások száma is. A
szmog,

tehát

speciális

légállapotokhoz

kapcsolódóan

kialakuló,

extrémen

magas

szennyezettségű városi levegő. A szmogot kialakulás alapján két fő típusba soroljuk. A kétféle
szmog típus elkülönítését indokolja, hogy eltérő szennyező forrásokból származnak, eltérő
kémiai összetételűek, és eltérő földrajzi folyamatok szükségesek a kialakulásukhoz. Mindezen
jellemzők alapján megkülönböztetünk London típusú, vagy más néven reduktív, és Los Angeles
típusú, azaz oxidatív, vagy más néven fotokémiai típusú szmogot (Szilassi P. 2013)

2.10. A London típusú szmog
Az 1950-es években több angliai iparvárosban néhány nap alatt több ezer ember hunyt
el a szmog következtében fellépő súlyos légúti betegségekben. 1952 december első napjaiban,
Londonban a látótávolság néhány tíz méterre csökkent. A városban öt nap alatt több mint
négyezer lakos hunyt el a szmog okozta felső légúti betegségekben. A Temze parti városban és
környékén található nehézipari üzemek, illetve az ekkoriban még elterjedt széntüzelésű kályhák
voltak a hírhedté vált londoni szmog katasztrófa legfontosabb emisszió forrásai. A
feketeszénként is tartalmaz, mely égetése során kéndioxiddá alakul (Szilassi P. 2013).
A kéndioxid mellett a szén égéstermékei főként szénmonoxid és más mérgező gázok,
és por jutnak ekkor a légkörbe. A mérgező gázok azonban csak speciális légköri helyzetben
dúsulnak fel egészségre ártalmas mennyiségben a városok felett. A London típusú szmog
kialakulásához kedvez a tartósan szélcsendes, anticiklonális idő. Főként télen alakul ki, amikor
a hideg, magas páratartalmú levegő a felszín közelében egy helyben marad, míg felette
melegebb légtömegek helyezkednek el. Az ilyenkor létrejövő stabilis, vagy inverz légállapot
esetében a felszín közeli hideg levegő nem képes felemelkedni, a levegő hőmérsékleti viszonyai
nem teszik lehetővé konvekciós feláramlások kialakulását (Szilassi P. 2013).
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A London típusú szmog kialakulásának másik fontos feltétele a magas páratartalmú
levegő. A kéndioxid, és egyéb kénvegyületek ugyanis kémiai reakcióba lépve a levegő
vízgőztartalmával savas vegyületekké alakulnak. A kénsav, és egyéb savak erősen károsítják a
felső légutakat. Az asztmatikus betegségekben, és a tüdőödémában szenvedők száma hirtelen
megnövekszik (Szilassi P. 2013).

2.11. A Los Angeles típusú szmog
Los Angeles városában az 1940-es évektől kezdődően többször is kialakult olyan
szmog, mely kémiai összetételében, és kialakulásának menetében is nagyban eltért a
Londonitól. Los Angelesben a fő szennyező forrás nem a nehézipar, hiszen itt nincsenek is ilyen
üzemek és a lakosság sem széntüzelésű kályhákkal fűt. A közlekedés viszont rendkívül jelentős
Los Angeles, életében, hiszen naponta több millióan ingáznak gépjárművel több sávos
autópályákon a városkörnyéki kertvárosias területek és a városközponti munkahelyeik között.
A szmog emisszió forrása tehát a közlekedés. Főként a nitrogén oxidok, a szén monoxid,
szénhidrogének koncentrációja növekszik a légkörben a közlekedés hatására. Ellentétben a
Londonival a Los Angeles típusú szmog derült, napfényes időben alakul ki, sőt a kialakulásához
kifejezetten segíti, az UV sugárzás (Szilassi P. 2013).
A Los Angeles típusú szmog tehát legfőképpen a nyári hónapokra jellemző. Ekkor a
nitrogénvegyületek (főként a nitrogén oxidjai) a levegő oxigén molekuláit atomos oxigénné
bontják. Az oxigén atomok fotokémiai reakciók révén ózonná, valamint hidrogén-peroxiddá,
szabadgyökökké és PAN-ná (peroxi-acetil-nitráttá) alakulnak. A troposzférában felhalmozódó
ózon mérgező gáz, mely nyálkahártya irritációt, könnyezést, nehézlégzést, fejfájást okoz. Mivel
az ózonképződést a napsugárzás katalizálja, a troposzférikus ózon koncentrációja a városokban
jól követhető napi ritmust mutat. A délelőtti órákban növekszik az ózonkoncentráció, majd a
koradélutáni órákban éri el maximumát. Annak, hogy az ózonkoncentráció az egészségügyi
határértéket meghaladja, légkör dinamikai feltételei is vannak. A Los Angeles típusú szmog
esetében is az anticiklonális időjáráshoz kapcsolódó inverz és stabilis légállapot típusok azok,
melyek a leginkább elősegítik a szmog kialakulását. Emellett Los Angelesben a Csendes-óceán
part menti áramlása, a hideg vizű Kaliforniai-áramlás lehűti az felszín közeli levegőt, és emiatt
is gyakran előfordul hőmérsékleti inverzió (Makra, L. 2002, Kerényi A. 2006).
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Napjainkra Los Angelesben jelentősen csökkent a szmogos napok száma, mivel az
üzemanyagok kémiai összetétele jelentősen változott, illetve a közlekedést oly módon
szervezik, hogy ez által is minimalizálják a szmog kialakulásának lehetőségét.

2.12. A légszennyező anyagok terjedése a levegőben
A levegőtisztaság védelem alapvető célja az ember és az emberiség megóvása a
levegőszennyezés indokolatlanul súlyos következményeitől, de nem tűzhetjük magunk elé a
levegőszennyezés teljes megszüntetését sem. Az emberi élet elképzelhetetlen ipari,
mezőgazdasági termelés és szolgáltatások igénybevétele nélkül, ezek a tevékenységek viszont
elkerülhetetlenül együtt járnak valamilyen mértékű levegőszennyezéssel. A reálisan
megvalósítható cél tehát csupán a légszennyezések korlátozása lehet. E cél megvalósításához
alkalmazható jogszabályi előírásokra, ezek gyakorlati megvalósítását lehetővé tevő tervezési
módszerekre és műszaki megoldásokra van szükség.
A levegőszennyezés hatásait három fő csoportra oszthatjuk fel:
- Lokális hatások: a kibocsátó forrás, vagy források legfeljebb néhány tíz kilométeres
körzetében jelennek meg a közvetlen hatások (egészségügyi hatások, korróziós és
növénykárok).
- Kontinentális hatások: ez a lépték több száz vagy néhányezer kilométer kiterjedésű
körzet összefüggő légszennyezettségét jelenti. Ilyen távolságban a transzmisszió során történő
átalakulási folyamatok miatt már nem csak az eredetileg kibocsátott légszennyező anyagok,
hanem ezek átalakulás termékei is kifejtik hatásukat. Ebben a pontban a savas esők miatti
savasodást kell megnevezni. Tekintettel arra, hogy a savasodás mértékét döntően a szennyezett
terület összes kibocsátása szabja meg, csak a kibocsátás korlátozása lehet célravezető. A
kontinentális hatás léptéke miatt a kibocsátás korlátozása csak a körzet egészére kiterjedő
nemzetközi egyezményekkel érhető el.
- Globális hatások: a földi légkör egészére kiterjedő hatás. Jelenleg két ilyen hatás
ismert: az üvegházhatás és a sztratoszférikus ózon koncentrációjának csökkenése. A globális
hatásokat a légkörben egyenletesen eloszolva az ún. hosszú életű gázok hozzák létre, melyeket
a Föld valamennyi országának összes kibocsátása határoz meg. A kedvezőtlen hatású gázok
légköri koncentrációjának korlátozása tehát globális nemzetközi egyezmények keretében
valósítható meg (Dr. Bubonyi Mária).
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3. A vizsgálat módszere
3.1.

A mérés elve

A módszer elve a légtérben lévő ülepedő, szilárd szennyezők mennyiségének
meghatározása gravimetriás módszerrel: a gyűjtőedény adott felületére időegység alatt
leülepedett por vízoldható és vízoldhatatlan frakciójának tömegmérésével. A kimutathatóság
határ az alkalmazott analitikai mérleg érzékenységétől függ, de legalább 1 mg portömeg
(qualitest-lab.hu).
Eszközök:
A vizsgálatnál alkalmazott eszközök: Gyűjtőedény; Mérőhenger, 1000 cm3-es; Szűrő,
1 mm lyukátmérőjű; Szűrőtölcsér, 50-60 mm átmérőjű; Analitikai szűrőpapír, redős, pl. M-N
601 d vagy Whatman 40, illetve ezzel azonos minőségű bemérő edények; Lapos végű üvegbot
(gumicső rátéttel); Főzőpohár, 1000 cm3-es; Bepárlótál, 80 mm átmérőjű; Szárítószekrény;
Vízfürdő; Analitikai mérleg 0,1 mg levonhatósággal.
Vegyszerek:
Izopropil-alkohol, a. lt; Nipagin-N, a. lt; Desztillált víz vagy ioncserélt víz (qualitestlab.hu).
A mérés esetén nem állt minden szükséges vegyszer és eszköz rendelkezésre. A
mintagyűjtő folyadék összetétele a leírtaktól eltért, alkoholos oldatot használtam a
fagyveszélyes időszakban az egyszerűbb beszerezhetősége miatt. Az alkoholos oldat száraz
szeszből és desztillált vízből állt össze. Algásodást gátló szert nem alkalmaztam, mivel a
mintavételezések során mindig fennállt a fagyveszély az éjszakai órák során.

3.2.

Mintavétel

A tartóállványt a kijelölt mintavételi helyen felállítjuk, és elhelyezzük benne a töltőfolyadékot
tartalmazó gyűjtőedényt úgy, hogy annak felületi nyílása 1,2-1,5 m magasságban legyen a
felszín felett. Ettől különleges célú vizsgálatok esetén eltérhetünk (qualitest-lab.hu).
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Az

én

esetemben

az

edények

az

egyszerűség tükrében készültek, vettem egy 1,7 m
magasságú fa rudat (azért 1,7 m mivel nagyjából
15 cm-re szúrtuk le a földbe és a tetejénél maradt
5 cm-t, hogy amíg leütöm, az eszközt, ne törjön el
az edény) mérő edény egy virágcserép volt,
aminek

a

méretei

szakirodalomban

megegyeznek

feltüntetett

a

méretekkel.

A

gyűjtőedénybe egy naptári hónapon keresztül
gyűjtjük a pormintát. A kihelyezett gyűjtőedények
számát úgy kell megválasztani, hogy a gyűjtött
minták

a

környezet

porszennyezettségét

reprezentálják. A gyűjtési idő letelte után a mintát
gondosan

lezárt

gyűjtőedényben

kell

a

laboratóriumba szállítani (qualitest-lab.hu).

4. Ábra: mintavételező edény (saját
felvétel 2019)

A mintákból a leülepedett por vízoldható és vízoldhatatlan frakciójának mennyiségét a
laboratóriumban határozzuk meg. A gyűjtőedényekben alkalmazott töltőfolyadék desztillált
víz, amely megakadályozza a már leülepedett por eltávozását. Fontos, hogy a gyűjtőedény ne
legyen folyadékkal túltöltve, illetve az edény alja ne száradjon ki. Fagymentes időszakban a
penészesedést

és

algásodást

csökkentő

konzerválószert,

fagyveszélyes

hónapokban

fagyáspontot csökkentő anyagokat alkalmazzunk (qualitest-lab.hu).
A töltőfolyadék összetétele a következő:
Fagymentes időszakban: 500 cm3 desztillált víz és 0,5 g Nipagin-N.
Fagyveszélyes hónapokban: 500 cm3 desztillált víz és 100 cm3 szárazszeszt.

3.3.

Meghatározás

A laboratóriumi feldolgozás során külön-külön meghatározzuk a vízoldhatatlan és a
vízben oldódó porfrakciót. A kettő összege adja az összes ülepedő por mennyiségét.
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3.4.

A vízoldhatatlan frakció tömegének meghatározása

A mintát 1 mm-es lyukátmérőjű szűrőn átöntve megszabadítjuk a durva szennyezőktől
(pl. falevél, gally, madártoll stb.). A szűrőn fennmaradó szennyezést kevés szűrlettel, majd
kevés desztillált vízzel után öblítjük. A szűrletet egyliteres főzőpohárba gyűjtjük. A
gyűjtőedény falára rakódott por üledéket gumicső rátéttel ellátott üvegbot segítségével
gondosan

fellazítjuk,

majd

kevés

desztillált

vízzel

a

szűrlethez

mossuk.

A következő művelet az analitikai szűrés, amelyet redősre hajtogatott analitikai szűrőpapíron
végzünk. A szűrőt 2 órán át 105 °C-os szárítószekrényben szárítjuk, majd szilikagélt tartalmazó
exszikkátorban lehűtve, analitikai mérlegen négy tizedes jegy pontossággal meghatározzuk a
tömegét (S). Az így előkészített szűrőpapírt szűrőtölcsérbe helyezzük, és megszűrjük a
szuszpenziót. (A mérlegszekrényben is tartsunk szárított szilikagélt!)

5. Ábra: A vízben oldható és oldhatatlan részecskék szétválasztása (saját felvétel 2019)
A szűrés után a szűrőpapírt légszáraz (vagy csak alig nedves) állapotban 105 °C-os
hőmérsékleten tömegállandóságig szárítjuk, majd exszikkátorban lehűtjük, és négy tizedes
pontossággal analitikai mérlegen meghatározzuk a tömegét (Sp). A két tömeg különbsége a
porminta vízben nem oldódó részének a tömege (Sp-S) (qualitest-lab.hu).
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3.5.

A vízoldható frakció tömegének meghatározása

A vízoldhatatlan frakció meghatározásakor félretett szűrletet mérőhengerben 500 cm3re egészítjük ki desztillált vízzel. Ha a folyadék mennyisége több 500 cm3-nél, akkor a
következő 100 cm3-s térfogatjelig töltjük. Az így kiegészített szűrletből 200 cm3-t előzetesen
két órán át 105 °C-os szárítószekrényben tartott, és analitikai mérlegen négy tizedes
pontossággal lemért bepárlótálba (T) öntünk, és vízfürdőn szárazra pároljuk (200 cm3 szűrletet
80 mm átmérőjű üvegtálba). A bepárlási maradékot két órán át 105 °C-os szárítószekrényben
tartjuk, és exszikkátorban lehűtjük, majd négy tizedes pontossággal analitikai mérlegen
meghatározzuk a tömegét (Tp). A két tömeg különbsége a porminta vízoldható részének tömege
(Tp-T), 200 cm3 szűrletre vonatkoztatva. Ebből számítjuk a porminta teljes vízoldható részének
tömegét (qualitest-lab.hu).

3.6.

Számítás

Az ülepedő por a mintavételi idő alatt a gyűjtőedény nyílásának megfelelő felületről
gyűlik össze. A meghatározás során erre a felületre határozzuk meg az összegyűlt por tömegét.
A gyűjtőedény felületének nagyságát új edények beszerzése után, illetve időszakosan
ellenőrizni kell. A vízoldhatatlan és a vízoldható frakciók mennyiségét g/m 2 (30 nap) értékben
kell megadni. A végeredmény a vízoldható és vízoldhatatlan frakciók összege, az összes
ülepedő por mennyisége. Értékét ugyancsak g/m2 (30 nap) értékben kell megadni.
Megadhatjuk az eredményt g/m2 (30 nap) vagy t/km2 (év) mértékegységben is a következő
átszámítással:

t/km2 (év) = g/m2 (30 nap) × 12
t/km2 (év)

g/m2 (30 nap) =

12

Ha a mintavétel nem pontosan 30 nap volt, 30 napra számítjuk át az eredményt.
A vízben nem oldódó rész mennyiségének kiszámítása:
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mvn =

(Sp− S) × 30
A × texp

Ahol:
mvn: a vízben nem oldódó rész mennyisége, g/m2 (30 nap)
Sp:

a szűrőpapír tömege + a vízben nem oldódó por tömege, g

S:

a szűrőpapír tömege, g

A:

a gyűjtőedény hasznos felülete, m2 (a 160 mm átmérőjű felületi nyílással rendelkező
gyűjtőedény esetében A = 2x10-2 m2)

texp: a mintavétel tényleges ideje, nap
30:

a 30 napra történő átszámítás faktora

A vízoldható rész mennyiségének kiszámítása:

mvo=

(Tp− T) × V × 30
A × Va × texp

Ahol:
mvo: a vízben oldódó rész mennyisége, g/m2 (30 nap)
Tp:

a bepárlótál tömege + az alikvot rész bepárlási maradékának tömege, g

T:

a bepárlótál tömege, g

V:

az összes szűrlet térfogata, cm3

A:

a gyűjtőedény hasznos felülete, m2 (a 160 mm átmérőjű felületi nyílással rendelkező
gyűjtőedény esetében A = 2x10-2 m2)
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Va:

az alikvot szűrlet térfogata (esetünkben 200 cm3)

texp: a mintavétel tényleges ideje, nap
30:

a 30 napra történő átszámítás faktora

Az összes ülepedő por mennyiségének kiszámítása:
m = mvn + mvo
Ahol:
m:

az összes ülepedő por mennyisége, g/m2 (30 nap)

mvn: a vízben nem oldódó rész mennyisége, g/m2 (30 nap)
mvo: a vízben oldódó rész mennyisége, g/m2 (30 nap)
Az eredményeket egy tizedes jegyre kerekítve adjuk meg (qualitest-lab.hu).

3.7.

Nehézfém maghatározása

Az előkészítés során a mintákat 10ml salétromsavat öntöttünk, majd főzőlapra helyeztük
és beszárítottuk. Ezután 2 ml hidrogén-peroxidot fecskendeztünk rá, majd újra főzőlapon
szárítottuk. Az így leroncsolt mintákra 10ml 1%-os salétromsavat öntöttünk, majd ultrahangos
fürdő segítségével feloldottuk a beszáradt mintákat. Az elemösszetétel meghatározása plazma
optikai emissziós spektroszkópméterrel (ICP-OES) történt.
Majd a kapott értékeket egy egyszerű átalakítással számítjuk ki.
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4. Eredmények és értékelésük
A mintavételezést 2018.október 14- én kezdtem a mintagyűjtő edényt minden esetben
30 napig hagytam a kijelölt mintavevő pontokon. Miután a mintákat begyűjtöttem lezártam,
hogy más szennyező anyag ne kerüljön bele, majd kezdetét vette a minták kielemzése a
lezajlott, ahogy a vizsgálat módszere pontban le van írva.
Minden évszakból gyűjtöttem mintákat, hogy pontosabb képet kapjunk város
porterheltségéről (de a kielemzés nem minden esetben valósult meg a 2019-es nyári, őszi, 2020tavaszi és téli mintákat kihelyeztem és be is gyűjtöttem, de nem állt módomban kielemezni a
COVID-19 világjárvány miatt).
A csoportokat az évszakoknak megfelelően lettek létrehozva, mivel így pontosabb képet
kapunk arról, hogy az év melyik szakaszában a leg terheltebb Beregszászban a levegő és melyik
részén. Ezért jelöltünk ki öt mérőpontot, hogy lefedjük a várost és egy reprezentatív képet
kapjunk a levegő a minőségéről. Kiválasztottunk egy ipari mérőpontot, itt vizsgáltuk a
pontszerű kibocsájtást. Azért fontos ez a mérőpont, hogy lássuk az iparból származó
légszennyezés mértékét. Az ipari rész alatt azt a területet értem, ahol a Beregszász iparágainak
a számottevő részei telepedtek le (ruhagyár, konzervgyár, finomtechnikai üzem, fa-feldolgozó
üzem és egyéb feldolgozó üzemek találhatóak itt). Egy központit, mivel ezen a részen vannak
a fontosabb intézmények, piacok, stb. ahol napközben itt jelentős embertömeg fordul meg és
azért fontos ez a mérőpont, hogy lássuk, mennyire van leterhelve a terület a légszennyező
anyagokkal. Két lakórészt, amelyek forgalmasabb közlekedési útvonalak mellett helyezkednek
el. Ezek azért voltak fontosak, hogy vizsgáljuk a vonalas szennyező forrásokat a város területén
a lakótér közelében. Továbbá volt egy külvárosi mérőpont is kijelölve szintén egy forgalmasabb
út mentén, hogy a külső területen is megfigyeljük a levegő minőségét.
A határértékeket a magyarországi értékek szerint lettek csoportosítva, mivel nem
találtam Ukrajnában megfelelően kidolgozott ülepedő por mentiségét 30 napos időszakra
lebontva (Felhasznált határértékek „1. Táblázat: Ülepedő por havi határét ékei (Dr. Barkács
Katalin)”).
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6. Ábra: A mintavevő pontok elhelyezkedése a városban (Google Erth Pro 2018.9.11)

Továbbá a nehéz fémeket is megvizsgáltuk egy esetben, a mintában, hogy tudjuk, mennyire
van Beregszász kitéve a levegőből származó nehézfémek szennyezésének.

4.1.

Őszi időszak

A csoportokat az évszakoknak megfelelően lettek létrehozva, mivel így pontosabb képet
kapunk arról, hogy az év melyik szakaszában a leg terheltebb Beregszászban a levegő. A
számításokat minden esetben az imént leírt képletek segítségével végeztem el.
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Ülepedő por teljes mennyisége, g/m2 (30 nap)
12

10

8

6

4

2

0
Központi

Lakórész (Muzsalyi út)

Ipari

Külvárosi (Muzsalyi út) Lakórész (Geológus
sugár út)
2. A vízben nem oldódó rész mennyisége

1. A vízben oldódó rész mennyisége

1. Diagram: Ülepedő por teljes mennyisége, g/m2 (30 nap)
A vizsgálat az előzetes feltételezéseinket alátámasztották, mégpedig, hogy a városban a
levegő nincs túlterhelve ülepedő porral. A központi mintavevő helyen az eredmény a téli
időszakban kivalló levegő minőséget mutat három ponton is. A központi 5,9 g/m2 30 nap
elteltével. A Muzsalyi úti lakórészen 6,1 g/m2 30 nap alatt és a külvárosi forgalmasabb
útszakasz mentén is alacsony mentiség mutatkozott 5,8 g/m2 30 nap. Ez azért történhetett meg
mivel eben az időszakban sokszor hull csapadék és nem verődik fel a por az utak mentén.
A maradék két ponton már magasabb az eredmény, de még ez a mérték beleesik a „Jó”
levegő besorolásába. Az ipari részen 10,9 g/m2 volt a 30 napos vizsgált időszakban, az ipari
rész indokolja, hogy magasabb legyen az ülepedő por mennyisége mivel itt aktív termelés
folyik, ami sokszor szennyező anyagok kibocsájtásával illetve a földön lévő por felkavarásával
jár. A Geológus sugárút mentén a legmagasabb az érték, de ez az érték sem kimondottan magas
11,4 g/m2, ami bőven beleesik a „Jó” levegő minősítésbe, aminek a határa 12,8 g/m2 (30 nap),
valószínűleg itt az intenzív forgalom lehet a felelős a magasabb értékért mivel a
határforgalomban játszik ez az útszakasz fontos szerepet.
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4.2.

Téli időszak

Ülepedő por teljes mennyisége, g/m2 (30 nap)
20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0
Központi

Lakórész (Muzsalyi út)

Ipari

1. A vízben oldódó rész mennyisége

Külvárosi (Muzsalyi út) Lakórész (Geológus
sugár út)

2. A vízben nem oldódó rész mennyisége

2. Diagram: Ülepedő por teljes mennyisége, g/m2 (30 nap)
A diagram alaposabb szemrevételezése során, ha összevetjük az őszivel és a tavaszival
láthatjuk, hogy a vízben oldódó részecskék is magasabb arányt mutatnak, a többihez képpest ez
lehet a fűtésből keletkező anyagok miatt, vagy az esőcseppekben, hó pelyhekben eleve oldott
részecskék bejutása a mintavevő edénybe.
Ebben az időszakban csak egy minta esik bele a „Jó” tartományba a Muzsalyi úti
lakórész, aminek az értéke 10,3 g/m2 30 nap. Három mintavevő pont esik bele a „Megfelelő”
minősítésbe. Központi 14 g/m2 30 nap; Külvárosi (Muzsalyi út) 15,5 g/m2 30 nap; Geológus
sugárút 12,9 g/m2 30 nap. Az ipari részen látható egy maximum, ami már a „Szennyezett”
minősítésbe esik bele az értéke 17,4 g/m2 30 nap. Az értékeket segít a szélcsendes,
anticiklonális idő, télen ez gyakori, mivel a hideg, magas páratartalmú levegő a felszín
közelében egy helyben marad, míg felette melegebb légtömegek helyezkednek el. Az ilyenkor
létrejövő stabilis, vagy inverz légállapot esetében a felszín közeli hideg levegő nem képes
felemelkedni, a levegő hőmérsékleti viszonyai nem teszik lehetővé konvenciós feláramlások
kialakulását.
Az ipari részen látható egy maximum, ami már a „Szennyezett” minősítésbe esik bele
az értéke 17,4 g/m2 30 nap.
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4.3.

Tavaszi időszak

Ülepedő por teljes mennyisége, g/m2 (30 nap)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Központi

Lakórész (Muzsalyi út)

Ipari

1. A vízben oldódó rész mennyisége

Külvárosi (Muzsalyi út) Lakórész (Geológus
sugár út)

2. A vízben nem oldódó rész mennyisége

3. Diagram: Ülepedő por teljes mennyisége, g/m2 (30 nap)
Az eredmények vizsgálata során kiderült itt is, hogy Beregszász levegője nincs ebben
az időszakban sem túlterhelve ülepedő porral. Jól látható, hogy a legmagasabb határérték is
beleesik a „Megfelelő” besorolásba. Igaz ebben az időszakban már „Kivalló” minősítésbe már
egyik minta sem esik bele. Három mintavételi pont esik bele a „Jó” minősítésbe. A központi
értéke 8,3 g/m2 a vizsgált idő intervallumon belül ez az előző méréshez képest szintén nőt,
valószínűleg azért mert a por könnyebben felverődik ebben az időszakban, mint a téliben és
esetlegesen hozzájárul a megmaradt avar elégetése is. A Muzsalyi úton is nőtt az ülepedő por
mennyisége szépen látszik a táblázatok adatain is, hogy a nyári időszakban növekszik az
ülepedő por 11,5g/m2 30 nap alatt, ami nagy valószínűséggel a kevesebb csapadék miatt
növekszik meg és így a por könnyebben kerül a levegőbe. Az ipari részen 12,6g/m2 30 nap, ami
épp, hogy beleesik a „Jó” minősítésbe.
A maradék két mintavevő pontok értékei körül se vészes a helyzet, beleesnek a
„Megfelelő” minősítésbe. Külvárosi (Muzsalyi út) 13,5 g/m2 30 nap és a másik lakórész, ami
forgalmasabb út mentén van a Geológus sugárút 14,1 g/m2 30 nap, ami szintén a gépjárművek
hatását mutatja.
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4.4.

Nehézfémek

Központi

Nehézfém terheltség

Lakórész
(Muzsalyi út)

Ipari

Külvárosi

Lakórész (Geológus

(Muzsalyi út)

sugárút)

Mg

0,013757

0,02175

0,011759

0,006364

0,0087

Pb

0,0115

0,026

0,01125

0,0109

0,0125

Zn

0,05432

0,10564

0,0587

0,04726

0,05414

Cu

0,0152

0,01515

0,00417

0,0025

0,00435

4. Táblázat: Nehézfém terheltség mg/cm3 (saját mintavételezés)
A nehézfém vizsgálat szintén a téli időszakban kezdődött meg. Beregszász nehézfém
terheltsége nem jelentős. A legnagyobb mennyiségben a nehézfémek a Muzsalyi úton, a
belvárosban volt mérhető. A második maximum a Geológus sugárúton volt. Harmadik az ipari,
negyedik a központi és az ötödik a külvárosi Muzsalyi úti volt. A nehéz fém meghatározást
tovább folytattuk a mintákban, de a következő mérésen olyan kicsi volt a mennyiségük, hogy a
szerkezet nem mutatta ki a jelenlétüket.
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5. Összefoglalás
Összességben a kapott eredmények által megállapítható, hogy Beregszászban a levegő
nincs túlterhelve ülepedő porral. A mért eredmények közül csak egy mérés lépte túl a megfelelő
értékelést. A mennyiség csak, hogy beleesett a „Szennyezettbe” 17,4 g/m2 -al ami 1,4 g/m2 -al
lépi túl a „Megfelelő” besorolást. Ez az érték a fűtési szezonban jött létre az ipari körzetben. A
felhalmozódást segíti a szélcsendes, anticiklonális idő, télen ez gyakori, mivel a hideg, magas
páratartalmú levegő a felszín közelében egy helyben marad, míg felette melegebb légtömegek
helyezkednek el. Az ilyenkor létrejövő stabilis, vagy inverz légállapot esetében a felszín közeli
hideg levegő nem képes felemelkedni, a levegő hőmérsékleti viszonyai nem teszik
lehetővé konvenciós feláramlások kialakulását.
A levegő állapota a mérések során öt alkalommal volt megfelelő, ami beleesik a 12,816 g/m2 értékbe a 30 napos mérési periódus alatt. Hat alkalommal esett bele a „Jó” minősítésbe,
ami a legtöbbször mért ülepedő por átlag volt a mintavételezések folyamán, ami azt jelenti,
hogy az ülepedő por mennyisége a 30 napos mérési szakaszok során 6,4-12,8 g/m2-os
tartományban mozog a legtöbbször. Három alkalommal értek el a minták kivalló levegő
minőséget, ami a 0-6,4 g/m2 es tartományokba esik bele. Erősen szennyezett ülepedő por
mennyiség nem mutatkozott.
A leg erősebb a légszennyezettség a város ipari területen, ez az előzetes
feltételezéseinket alátámasztotta, de ennek is az átlaga beleesett a „Megfelelő” minősítésbe. Itt
az érték azért lehetett magasabb, mivel a területen és több iparág lelhető fel, és nagyobb a
kiterjedésük ott intenzívebb a levegőbe kijutott szennyező anyagok mennyisége is.
Ezután a forgalmasabb útszakaszoknak volt nagyobb a szennyezettsége, ezek is
beleestek a „Megfelelő” levegőminőségbe. A vártakat alátámasztotta mivel ahol erőteljes,
vonalas a közlekedés ott nagyobb mennyiségben verődik fel a por és a gépjárművek
égésterméke is erősíti az értéket. A határ felé történő forgalomból kifolyólag a Geológus
sugárúton az átlagérték valamivel magasabb, mint a Muzsalyi út felől.
A központi és a lakóterület (Muzsalyi út) átlaga pedig a „Jó” minősítésbe esik bele.
Ezeken a területeken a szennyezést főleg a fűtésből és a közlekedés felvert por egysége alkotja,
de nincs a terület kitéve itt az ülepedő por szennyezésnek, mint ez a vizsgálatból kiderült.
A nehézfém vizsgálata során kiderült, hogy a városban a nehézfém terheltsége nem
jelentős. A legnagyobb mennyiségben a nehézfémek a Muzsalyi úton, a belvárosban volt
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mérhető valószínűleg a gépjárművek égéstermékének köszönhetően. A második maximum a
Geológus sugárúton volt, ezen a területen is intenzív forgalom történik a határ felé. Harmadik
az ipari, negyedik a központi és az ötödik a külvárosi Muzsalyi úti volt. De mivel az ezt követő
mérésben nem volt kimutatható a nehézfémek jelenléte ezért jogos volt a feltevés, miszerint a
városi levegő nem szennyezett nehézfémekkel.
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6. Резюме
В цілому отримані результати показують, що повітря міста Берегове не
перевантажене пилом, що осідає. З вимірюваних результатів лише одне вимірювання
перевищило відповідну норму. Обсяг якраз сягнув рівня "забруднення" на 17,4 г / м2, що
перевищує показник "прийнятний" на 1,4 г / м2. Ця величина була створена під час
опалювального сезону в промисловому районі. Накопиченню сприяє безвітряна
антициклональна погода, яка звичайна взимку, оскільки холодне повітря з високою
вологістю залишається в одному місці біля поверхні, тоді як над ним розташовані
тепліші повітряні маси. У разі стійкого або зворотного стану повітря, створеного в цьому
випадку, холодне повітря, близьке до поверхні, не в змозі піднятися, а температурні
умови повітря не дозволяють утворити звичайні струми.
Повітряний стан при вимірюваннях п'ять разів був придатний, який потрапляє в
12,8 до 16 г / м2 протягом періоду вимірювання тривалістю в 30 днів. Це шість разів
потрапляло до рейтингу «Добре», що було середнім показником найбільш часто
вимірюваного осадового пилу в процесі відбору проб, а це означає, що кількість
пилового осаду протягом 30-денного періоду вимірювання коливається в межах цього
діапазону від 6,4 до 12,8 г / м2., який охоплює велику частину часу. Зразки досягли
чудової якості повітря три рази, що знаходиться в межах 0-6,4 г / м2. Я не вимірював
ступінь вираженості сильно забрудненого осаду.
Найсильніше забруднення повітря відбувається в промисловій зоні міста, що і
підтверджує наші попередні припущення, але середнє значення також потрапило до
«прийнятного» рейтингу. Тут цінність була вищою, оскільки в цій області промислове
виробництво має більшу площу, та діє

більша кількість галузей, тому кількість

забруднюючих речовин, що виділяються у повітря, також є більш інтенсивною.
На найзайнятіших ділянках доріг було більше забруднення, і тут воно потрапило
до «прийнятої» якості повітря. Це підтвердило наші очікування, оскільки там, де рух
сильний, пил піднімається з більшим полегшенням, а продукти згоряння транспортних
засобів також посилюють свою цінність. Через рух транспорту до кордону середнє
значення на проспекті Геологів трохи вище, ніж на вулиці Мужайській.
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Середнє значення для центральної та житлової площі (вулиця Мужайська)
включено до рейтингу «Добре». У цих районах забруднення складається, як показало
дослідження, головним чином, з одиниці нагріву та збитого пилу, але ця територія не
піддається осіданню пилового забруднення.
Дослідження важких металів показало, що навантаження важких металів у місті
не є значною. Найбільша кількість важких металів була виміряна на вулиці Мужайській,
у центрі міста. Другий максимум був на проспекті Геологів. Третя - промислова, четверта
- центральна, п'ята - приміська дорога, вулиця Мужайська. Але оскільки наявність
важких металів не вдалося виявити при наступному вимірюванні, було обґрунтовано
припустити, що міське повітря не забруднене важкими металами.
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9. Mellékletek
Minták eredményei
Őszi mintavételezés eredményei
mvn a vízben nem oldódó rész mennyisége, g/m2 (30 nap)
Központi

Lakórész

Ipari

(Muzsalyi út)

Külvárosi

Lakórész

Muzsalyi út

(Geológus
sugárút)

5,7777

6,074

10,7777

5,7037

11,2592

mvo a vízben oldódó rész mennyisége, g/m2 (30 nap)
Központi

Lakórész

Ipari

(Muzsalyi út)

Külvárosi

Lakórész

Muzsalyi út

(Geológus
sugárút)

0,172

0,1137

0,1587

0,1382

0,1515

Az összes ülepedő por mennyisége, g/m2 (30 nap)
Központi

Lakórész

Ipari

(Muzsalyi út)

Külvárosi

Lakórész

(Muzsalyi út)

(Geológus
sugárút)

5,9497

6,1877

10,9364
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5,8419

11,4107

Téli mintavételezés eredményei
mvn a vízben nem oldódó rész mennyisége, g/m2 (30 nap)
Központi

Lakórész

Ipari

(Muzsalyi út)

Külvárosi

Lakórész

Muzsalyi út

(Geológus
sugárút)

10,6667

7,7407

14

12,9629

11,2962

mvo a vízben oldódó rész mennyisége, g/m2 (30 nap)
Központi

Lakórész

Ipari

(Muzsalyi út)

Külvárosi

Lakórész

Muzsalyi út

(Geológus
sugárút)

3,3489

2,5452

3,3684

2,5748

1,6137

Az összes ülepedő por mennyisége, g/m2 (30 nap)
Központi

Lakórész

Ipari

(Muzsalyi út)

Külvárosi

Lakórész

(Muzsalyi út)

(Geológus
sugárút)

14,01516

10,286

17,3685

48

15,5379

12,9095

Tavaszi mintavételezés eredményei
mvn a vízben nem oldódó rész mennyisége, g/m2 (30 nap)

Központi

Lakórész

Ipari

(Muzsalyi út)

Külvárosi

Lakórész

Muzsalyi út

(Geológus
sugárút)

7,9629

11,1481

12,1851

13,4074

13,9259

mvo a vízben oldódó rész mennyisége, g/m2 (30 nap)
Központi

Lakórész

Ipari

(Muzsalyi út)

Külvárosi

Lakórész

Muzsalyi út

(Geológus
sugárút)

0,3087

0,3272

0,3648

0,1365

0,1351

Az összes ülepedő por mennyisége, g/m2 (30 nap)
Központi

Lakórész

Ipari

(Muzsalyi út)

Külvárosi

Lakórész

(Muzsalyi út)

(Geológus
sugárút)

8,2717

11,4754

12,55
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13,5439

14,0610

A minták kielemzésének folyamata

Vízben nem oldható és oldható frakció elválasztása

Nem oldható frakció
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Vízben oldható frakció kinyerése

A kinyert oldott frakció
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