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Bevezetés 

 

Az ultrafinom aeroszol részecskék (elektromos mobilitási átmér , Dp<100 nm) vizsgálata az 

elmúlt két évtizedben a részecskék éghajlati és egészségügyi hatása miatt a tudományos 

érdekl dés el terébe került. A részecskék a légkörbe juthatnak közvetlen emisszióval 

(els dleges részecskék), valamint kémiai folyamatok révén a leveg ben is keletkezhetnek 

(másodlagos részecskék). A másodlagos aeroszol képz désének egyik legfontosabb forrása a 

légköri nukleáció, mely során gázfázisú komponensekb l kondenzált fázis, részecskék 

keletkeznek. A nukleáció és az ultrafinom aeroszol vizsgálata eddig els sorban 

háttérhelyeken, tiszta környezetekben zajlott, és f képp az éghajlati hatásokra koncentrált. Az 

egészségügyi hatások és a városi környezetek vizsgálata az utóbbi években kapott nagyobb 

figyelmet. 

 

Célkit zések 

 

Doktori munkám f  célja az aeroszol részecskeszám-koncentrációk és -méreteloszlások 

id beli és térbeli változásainak tanulmányozása volt. A célkit zések megvalósítása érdekében 

méréseket végeztünk Budapest négy, légszennyezettségi és közlekedési szempontból eltér  

típusú környezetében: a belvárosban (ELTE Lágymányosi Telephely), egy közlekedési 

mikrokörnyezetben (Várhegy-alagút), egy utcakanyonban (ELTE Rákóczi úti telephelye), 

valamint a városközeli háttérhelyen (KFKI Telephely). Emellett beltéri méréseket is 

végeztünk (ELTE TTK, Ortvay Rudolf el adóterem, 1 hét). A lágymányosi eredményeket 

összehasonlítottam Prága és Bécs egyéves adatsoraival. A méreteloszlások id beli 

változásának tanulmányozásával megvizsgáltam az aeroszol részecskék legfontosabb 

forrásának, a légköri nukleációnak az alapvet  tulajdonságait, a részecske-képz dési (J6) és 

-növekedési sebességet (GR), és a legfontosabb nyel  folyamatokat. A koncentrációkat és a 

méreteloszlásokat összehasonlítottam az egyes helyszínekre és különböz  id szakokra 

vonatkozóan: nukleációs és nukleációmentes napokra, valamint munkanapokra és 

munkaszüneti napokra. El bbi id szakok összehasonlításával meghatároztam a nukleációnak 

kedvez  meteorológiai körülményeket, az utóbbival pedig megbecsülhet  az antropogén 

forrás nagysága. A koncentrációk és méreteloszlások, valamint a meteorológiai paraméterek 

napi változásának összehasonlításával részletesebb képet lehet kapni az egyes tényez k 

id beli változásáról, és ezáltal a források és a nyel k tulajdonságairól. A méreteloszlásokra 
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lognormális függvények illesztésével meghatároztam a modális paramétereket (koncentráció, 

medián átmér , geometriai szórás), és megvizsgáltam azok változékonyságát is. 

 

Vizsgálati módszerek 

 

A mérések központi módszere egy áramlásváltó, elektromos mozgékonyságon alapuló 

részecskeméret-szeparátor (flow-switching DMPS) volt. A készülékkel az aeroszol 

részecskéket azok (részecskeméret-függ ) elektromos mozgékonysága alapján választjuk el, a 

koncentrációjukat pedig egy kondenzációs részecskeszámlálóval (CPC) határozzuk meg, 

impulzusszámlálással. A rendszerrel a 6–1000 nm közötti átmér tartományban, 30 

csatornában végzünk méreteloszlás-mérést. Egy teljes mérési ciklus körülbelül 10 percig tart, 

így egy nap alatt körülbelül 138–139 spektrumot kapunk. Az aeroszol mérések adatait 

meteorológiai paraméterekkel (globálsugárzás, h mérséklet, relatív nedvesség, szélsebesség, 

szélirány), illetve az Országos Légszennyezettségi Mér hálózat (OLM) állomásairól származó 

légszennyez  gázok koncentráció-adataival (SO2, O3, NOx, valamint PM10 tömeg-

koncentráció) is kiegészítettem. A HYSPLIT modell segítségével összehasonlítottam a 

visszamen leges trajektóriákat a nukleációs és nukleációmentes id szakokra. 

 

Új tudományos eredmények 

 

1. Meghatároztam a légköri aeroszol részecskék szám-koncentrációját Budapest különböz  

környezeteiben. Az ultrafinom (N6–100) részecske-koncentráció napi mediánja a beltéri 

mérés során, a városközeli háttérhelyen, a belvárosban, az utcakanyonban, valamint a 

közlekedési mikrokörnyezetben rendre 2,6×103, 3,1×103, 9,3×103, 19×103, 124×103 cm–3 

volt. A 6 és 1000 nm közötti átmér j  (N6–1000) részecskék koncentrációjának napi 

mediánja pedig 3,7×103, 4,3×103, 11,8×103, 23×103, 140×103 cm–3 volt ezeken a 

helyszíneken. A koncentrációk napi mediánjában a városközeli háttérhely és az utcakanyon 

között tehát több, mint ötszörös eltérés tapasztalható. A két frakció hányadosaként 

meghatározott ultrafinom járulék (N6–100/N6–1000) az antropogén hatás mértékének 

függvényében kismértékben n tt, a városközeli háttérhelyen (76±9)%, a belvárosban 

(79±6)%, az utcakanyonban (86±3)%, a közlekedési mikrokörnyezetben pedig (86±2)% 

volt. A beltéri mérés esetében az aktív sz résnek köszönhet en az ultrafinom járulék 

jelent sen kisebb volt, mint a kültéri helyszíneken tapasztalt értékek, mindössze (69±7)%-

nak adódott. 
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2. A koncentrációk napi változása az összes városi helyszínen hasonló képet mutatott, és 

leginkább az antropogén forrásokhoz köthet  tevékenységek (els sorban a gépjárm -

forgalom) határozta meg. A koncentráció körülbelül 22 órától hajnali 4–5 óráig csökken, 

majd els sorban a gépjárm vek közvetlen emissziója miatt n ni kezd, 7 és 8 óra között 

pedig eléri a maximumát. A belvárosban ezután lecsökken a koncentráció, az 

utcakanyonban viszont állandósul, és körülbelül este 21 óráig gyakorlatilag változatlan 

maradt. A belvárosban azonban a délel tti csúcsforgalom után csökken a koncentráció, a 

délutáni csúcsforgalom és a keveredési rétegvastagság változásának hatására azonban 21 és 

22 óra között egy újabb csúcs alakul ki. A közvetlen emisszióból jelent s szerep jut a 

háztartásoknak is, ami a f tési id szakban jobban érzékelhet . A városközeli háttérhelyen 

a koncentráció-változás jelent sen eltér az el z ekt l; csak egyetlen csúcs alakul ki, amely 

12 és 13 óra között éri el a maximumát, majd a koncentráció körülbelül reggel 7 óráig 

folyamatosan csökken. A dél körül kialakuló csúcs az újrészecske-képz désnek, a délután 

kezd d  koncentráció-csökkenés pedig els sorban a részecskék koagulációjának 

köszönhet . 

 

3. A havi átlagos méreteloszlások az egész év során csak kismértékben változtak a 

belvárosban. Az eloszlás egyetlen, nagyon széles csúcsból állt. A csúcs medián 

átmér jének változásában nem volt évszakos tendencia. A többi városi helyszínen is 

hasonló, széles eloszlásokat kaptam, az utcakanyonban a medián átmér  lényegében 

megegyezett a belvárosra vonatkozó értékkel. A városközeli háttérhelyen a medián átmér  

a nagyobb részecskeméret felé tolódott el. Ez azzal magyarázható, hogy az antropogén 

forrás térbeli korlátozottsága miatt a részecskék nagyobbra tudnak n ni, mint a 

belvárosban vagy az utcakanyonban. A nukleációs napokra meghatározott átlagos 

méreteloszlás a kisebb átmér k irányába tolódott, és a koncentrációk is nagyobbak voltak, 

mint a nukleációmentes napokon. Az eltérés a városközeli háttérhelyen a 

legjelent sebb/legnagyobb. A munkanapokra és hétvégékre meghatározott 

méreteloszlásokban kisebb volt a különbség. A hétvégi görbék gyakorlatilag megegyeztek 

a hétköznapokra meghatározott eloszlásokkal, csak a koncentrációkban volt tapasztalható 

csökkenés, ami els sorban a kevésbé intenzív gépjárm -forgalomnak tulajdonítható. 
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4. A méreteloszlások napi változásának vizsgálatával meghatároztam az újrészecske-

képz dés gyakoriságát az egyes helyszínekre. Els  alkalommal azonosítottam légköri 

nukleációt Budapesten. Újrészecske-képz dés éves szinten a napok 27%-ában fordult el , 

legritkábban télen (7,3%), leggyakrabban pedig tavasszal (44%). Nyáron és sszel hasonló 

volt a jelenség gyakorisága (28 és 29%). Két hónapban, áprilisban és szeptemberben a 

jelenség gyakorisága lokális maximumot mutatott 59 és 43%-kal. Ezek a maximumok 

valószín leg a megnövekedett biogén emisszióval magyarázhatóak. A városközeli 

háttérhelyen a belvárosi értékekt l gyakrabban (júniusban 35% vs. 29%, júliusban 36% vs. 

26%), az utcakanyonban pedig ritkábban (áprilisban 24% vs. 59%, májusban pedig 23% 

vs. 27%) fordult el  újrészecske-képz dés. Az eltérések a forrás és a nyel  nagysága, 

illetve a meteorológiai paraméterek közötti különbségekkel magyarázhatóak. Az 

eredmények alapján úgy t nik, hogy az újrészecske-képz dés id nként a város bizonyos 

részeire korlátozódik. 

 

5. Az újrészecske-képz dés sebessége (J6) 1,65 és 12,5 cm–3 s–1 között változott, az átlagérték 

a szórással pedig (4,2±2,5) cm–3 s–1 volt. A képz dési sebesség nem mutatott évszakos 

változást. Az egyedi értékek között ugyan jelent s, közel egy nagyságrendnyi eltérés van, 

és nyáron látszólag nagyobbak az értékek, viszont a havi átlagok alapján az eltérés nem 

szignifikáns. A részecskék növekedési sebessége 2,0 és 13,3 nm h–1 között változott, 

(7,7±2,4) nm h–1 átlag±szórás értékkel. Télen az átlagostól kisebb, nyáron pedig többnyire 

nagyobb értékek fordultak el . A kiértékelésre alkalmas események korlátozott száma 

miatt azonban jelenleg nem lehet egyértelm  évszakos trendet megállapítani. Ez 

valószín leg a városi környezetnek, a folyamatos antropogén emissziónak is köszönhet . 

 

6. A részecske-koncentrációk napi menete évszakos változékonyságot is mutat. A görbék 

nagyon hasonlítanak a 2. tézispontban leírtakra, viszont két csoportba lehet besorolni ket. 

A hidegebb ( sz, tél) és a melegebb (tavasz, nyár) évszakok között nagyobb hasonlóság 

tapasztalható az N6–100 és N100–1000 koncentrációk esetében is. Az eltérések az ultrafinom 

részecske-koncentrációknál nagyobbak. Az átlagos N100–1000 koncentrációk a melegebb 

évszakokban az egész nap során kisebbek, mint a hidegebb évszakokban, ami azzal 

magyarázható, hogy a keveredési határréteg a melegebb évszakokban vastagabb, és így 

jelent sebb a hígulás. 
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7. Budapest, Prága és Bécs egyéves mérési adatsorainak összehasonlításából megállapítottam, 

hogy a legnagyobb aeroszol koncentrációk Budapesten voltak tapasztalhatóak. Prágában a 

részecske-koncentráció napi mediánja 7,3×103 cm–3, Bécsben pedig 8,0×103 cm–3 volt. Az 

ultrafinom járulék Bécsben kisebb volt, (74±9)% átlag±szórás értékkel, Prágában viszont a 

budapestinél nagyobb, (84±10)%-kal. A részecske-koncentrációk napi menetének alakja 

hasonló volt a három helyszínen, különbség csak a koncentrációk értékében volt. Az 

újrészecske-képz dés tulajdonságait a budapesti és a prágai helyszínre vonatkozóan 

hasonlítottam össze. A jelenség gyakoriságának havi változása hasonló volt a két városban. 

Prágában is két maximum volt azonosítható, áprilisban és augusztusban (57 és 56%), míg 

Budapesten áprilisban és szeptemberben. Az újrészecske-képz dés gyakorisága éves 

szinten 23% volt Prágában. Legritkábban télen fordult el , 3,9%-kal, nyáron volt a 

maximum 41%-kal, amit a tavasz követett 34, majd az sz 10%-kal. A tavaszi hónapokban 

Budapesthez képest átlagosan kisebb, a nyári hónapokban viszont átlagosan nagyobb volt 

az újrészecske-képz dés gyakorisága Prágában. 

 

8. A légköri nukleáció gyakorisága függött a meteorológiai paraméterekt l, és ezáltal 

évszakos változékonyságot is mutatott. A fotokémiai reakciók révén a nukleációt 

legnagyobb mértékben a globálsugárzás befolyásolta. A folyamatnak kedvez  nagyobb 

globálsugárzás egyúttal nagyobb h mérsékletet, illetve kisebb relatív nedvességet 

eredményezett. Emellett az O3 koncentráció is egyértelm en, átlagosan 42%-kal nagyobb 

volt a nukleációs napokon. A kénsav prekurzorának számító SO2 koncentrációjától 

gyakorlatilag nem függött a nukleáció megindulása, mert valószín leg mindig elegend  

mennyiségben állt rendelkezésre ezekben a környezetekben. A kénsav koncentráció 

becslésére szolgáló, a globálsugárzást és a kondenzációs nyel t is tartalmazó H2SO4 proxy 

([H2SO4] [SO2]·Rad/CS, ahol [H2SO4] és [SO2] a kénsav és a kéndioxid koncentrációja, 

Rad a globálsugárzás, CS pedig a kondenzációs nyel ) viszont átlagosan kétszer nagyobb 

volt a nukleációs napokon. A hidegebb évszakokban nagyobb különbség volt a nukleációs 

és nukleációmentes napok közötti proxykban (télen és sszel rendre 181% és 109%), míg a 

melegebb évszakokban jóval kisebb volt az eltérés (tavasszal 48%, nyáron viszont már 

csak 32%). A nukleációs napokon nagyobb volt a szélsebesség is. 
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