
Munkahelyi leveg ben megjelen  hegesztési füstök toxikus fémtartalmának 
meghatározására szolgáló mintavételi és analitikai eljárások továbbfejlesztése és 

összehasonlító vizsgálata 

doktori (Ph.D.) értekezés tézisei 

Berlinger Balázs 

okleveles vegyész 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémia Doktori Iskola 

Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia program 

A doktori iskola vezet je: 

Dr. Inzelt György, egyetemi tanár 

A doktori program vezet je: 

Dr. Záray Gyula, egyetemi tanár 

Témavezet : 

Dr. Záray Gyula, egyetemi tanár 

Küls  konzulensek: 

Dr. Náray Miklós (Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet) 

Dr. Yngvar Thomassen (norvég Állami Munkaegészségügyi Intézet) 

Budapest, 2009 



Bevezetés, célkit zések 

A munkahelyi egészségkárosító tényez k közül a hegesztési füstök kiemelt figyelmet 

érdemelnek, tekintetbe véve egyrészt a hegesztéssel foglalkozó dolgozók nagy számát, 

másrészt a hegesztési füstök ismert egészségkárosító hatásait. Az Európai Unióban, 2005-ben 

730 ezer teljes munkaidej  hegeszt t és 5,5 millió olyan dolgozót tartottak számon, aki 

munkaideje egy részében hegesztési munkákat is végzett. A hegesztési füstök 

egészségkárosító hatásai már régóta ismertek. Bizonyított, hogy a légz rendszeri 

megbetegedések nagyobb arányban fordulnak el  a hegeszt k körében, mint a normál 

populációban. Az utóbbi évtizedekben számos közlemény számolt be különböz  tüd t érint  

megbetegedésekr l, például krónikus tüd gyulladásról és tüd funkcióban beállt 

változásokról, különösen hajógyári hegeszt k körében. A foglalkozási asztma, a fémláz, a 

krónikus bronchitis, pneumokoniózis, fibrózis, és légúti fert zések el fordulása ugyancsak 

gyakoribb a hegeszt knél, mint a hegesztéssel nem foglalkozók esetén. Epidemiológiai 

tanulmányok alapján nem egyértelm en bizonyított, hogy a hegesztési füstök belégzése 

tüd rák kialakulásához vezethet; de tüd rákban meghalt páciensek vizsgálatánál 

szignifikánsan nagyobb halandóságot találtak a hegeszt k csoportjában, s ez különösen abban 

az esetben volt eklatáns, amikor a hegeszt k nagyobb króm- és nikkeltartamú füst 

belégzésének voltak kitéve munkájuk során. Egy 2006-os, svéd hegeszt k körében végzett 

kutatás során azt találták, hogy a hegeszt k halandósága a szívbetegségek egy fajtája 

következtében nagyobb a normál populációhoz viszonyítva. Bizonyos hegesztési füstökben 

el forduló fémekr l (alumínium, mangán, ólom) feltételezik, hogy pszichiátriai és neurológiai 

megbetegedéseket okozhatnak. 

A hegesztési füstök kutatásának f  célja, hogy általuk minél közelebb kerüljünk a 

hegesztési füstök egészségkárosító hatásainak teljes megértéséhez. Ennek a kiterjedt 

kutatómunkának számos fontos területe van. Nagy hangsúlyt fektetnek a hegesztési füstöket 

érint  mintavételi és analitikai módszerek fejlesztésére, illetve a hegesztési füstök fizikai és 

kémiai tulajdonságainak feltérképezésére. Ez utóbbi magába foglalja a hegesztési füstnek, 

mint anyagnak és a hegesztési füstöt alkotó részecskéknek a vizsgálatát. A biológiai hatások 

megértéséhez elengedhetetlen a biológiai elérhet ség (bioavailability) kutatása, melyhez a 

biológiai hozzáférhet ség (bioaccessibility) vizsgálata szolgáltat hasznos adatokat. A 

hegesztési füstök (els sorban fémes) alkotóinak oldhatósága ezekben a kísérletekben 

kulcsfontosságú. 
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Doktori kutatómunkám során arra törekedtem, hogy érintsem az összes felsorolt területet, 

és hasznos eredményekkel szolgáljak a további kutatások számára. Ennek megfelel en 

foglalkoztam a hegesztési füstök mintavételével, melyben meghatározó szerepet játszik a 

mintavételi feltét helyes megválasztása. A munkahelyi aeroszolok mintavételénél általánosan 

alkalmazott mintavételi feltétek összehasonlításával arra kerestem a választ, hogy melyik 

feltét alkalmazható legel nyösebben a hegesztési füstök mintázásában. A hegesztési füstök 

teljes fémtartalmának meghatározásánál három analitikai technikát – az induktív csatolású 

plazma atomemissziós spektrometriát (ICP-AES), a kvadrupól detektálású induktív csatolású 

plazma tömegspektrometriát (Q-ICP-MS) és a hullámhossz diszperzív röntgenfluoreszcens 

spektrometriát (WDXRF) – hasonlítottam össze. Az XRF meghatározásoknál olyan 

kalibrációs módszert dolgoztam ki, melyet a hegesztési füstök mérésénél eddig még nem 

alkalmaztak. A hegesztési füst részecskék vizsgálatában – tekintetbe véve a részecskék 

méretét – a transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) szolgáltatja a legjobb lehet ségeket. 

Ezzel a technikával sikerült meghatározni a hegesztési füstökben el forduló primer 

részecskék jellemz  méretét, s hasznos információkat nyertem a részecskék alakjáról, 

agglomerációjáról és elemi összetételér l is. A TEM vizsgálatok rávilágítottak az aeroszol-

részecskék vizsgálatában elterjedten alkalmazott részecskeszámlálók (köztük az ún. scanning 

mobility particle sizer – SMPS) alkalmazásának korlátaira is. 

Az értekezés második részében a f  hangsúlyt a hegesztési füstök biológiai hatásainak 

megértéséhez elengedhetetlenül szükséges vizsgálatok kapták. A hegesztési füstökben nagy 

mennyiségben és változatos kémiai formákban el forduló mangán és nikkel speciációjának 

kutatásával kívántam információkat nyerni a füstök toxikus hatásairól. A kísérletek során 

alkalmazott szekvenciális kioldási eljárások azonban nem bizonyultak teljesen megfelel nek a 

mangán és nikkel jellemz  oxidációs állapotainak felderítésében, els sorban a hegesztési füst 

részecskék jellemz  morfológiai felépítésének következtében, melyet a disszertációban 

korábban tárgyalt – de id ben kés bb alkalmazott – TEM elemzések során is vizsgáltunk. A 

kioldások eredményeit a kristályos fázisok összetételér l röntgendiffrakciós spektrometriával 

(XRD) nyert információkkal is összehasonlítottam és tárgyaltam. A hegesztési füstökben 

nagyobb mennyiségben el forduló fémek oldhatóságával több kísérlet során is foglalkoztam. 

Ezek a vizsgálatok nagyon hasznosnak bizonyultak a kés bbi kutatás során, melyben 

biológiai folyadékokat szimuláló oldatokat is alkalmaztam a hegesztési füstök biológiai 

hozzáférhet ségének vizsgálatában. A következ  lépés a hegesztési füstökben jelenlév  

fémek biológiai elérhet ségének kutatása, ehhez azonban már átfogó biológiai monitoring 

tanulmány szükséges. A tanulmányhoz elengedhetetlen mintagy jtés közel száz hegeszt  és 
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ugyan ennyi kontroll személy bevonásával jelenleg is folyik, az eredmények publikálására 

azonban még várni kell. Reményeink szerint ezzel az utolsó kutatással már nagyon közel 

kerülhetünk az egészségügyi hatások megértéséhez. 

Anyag és módszer 

A doktori kutatómunkám során vizsgált hegesztési eljárások a villamos ívvel m köd  

ömleszt  hegeszt eljárások csoportjába tartoznak. Az ipari termelésben ezek a leggyakrabban 

alkalmazott hegesztési technikák. A mintavételek során rozsdamentes és ötvözetlen szerkezeti 

acélok bevont elektródás kézi ívhegesztése (MMA); fogyóelektródás, semleges véd gázas 

ívhegesztése (MIG); fogyóelektródás, aktív véd gázas ívhegesztése (MAG) és 

volfrámelektródás, semleges véd gázas ívhegesztése (TIG) során keletkez  hegesztési 

füstöket gy jtöttem statikus és személyi mintavételekkel. IOM (SKC Inc., Eighty-Four, PA, 

USA) és CIS (Casella, Bedford, Egyesült Királyság) mintavételi feltétekkel mintáztam a 

hegesztési füstök belélegezhet  frakcióját, míg a respirábilis aeroszolt Higgins-Dewell (HD) 

féle ciklonnal ellátott respirábilis mintavev kkel (SKC Inc., Eighty-Four, PA, USA) 

gy jtöttem a különböz  hegeszt üzemekben. A hegesztési füstökben megjelen  fémek 

biológiai elérhet ségének vizsgálatához a mintákat egy – a norvég Állami 

Munkaegészségügyi Intézetben kifejlesztett – 114 minta párhuzamos vételére alkalmas, 

sokbemenet  mintavev vel gy jtöttem, melybe 114 darab 25 mm átmér j  Millipore 

sz r tartó kazettát (Millipore Corp., Billerica, USA) helyeztem el. 

A sz r kre vett hegesztési füst minták teljes fémtartalmának oldatból történ  

meghatározásaihoz különböz  összetétel  ásványi sav elegyekkel mikrohullámú feltáró 

berendezésekben (1. MARSX, CEM, Matthews, USA; 2. MLS 1200, Milestone, Sorisole, 

Olaszország) roncsoltam el a mintákat. Az oldható fémtartalom meghatározásánál és a 

szekvenciális kioldási eljárásoknál fontos szerepet játszottak az 50 cm3 térfogatú Maxi-Spin 

polipropilén (PP) centrifugacsövek, melyek 25 cm3-es sz r betéteket tartalmaznak 0,2 μm 

pórusátmér j  polivinilidén-fluorid (PVDF) membránsz r kkel és üvegszálas sz r tartó 

betétekkel ellátva (Alltech, Deerfield, IL, USA). A hegesztési füstök biológiai 

elérhet ségének megállapítására szolgáló tanulmány során a kioldásokat 50 cm3 térfogatú 

VectaSpin 20TM jel  PP centrifugacsövekben (Whatman International Ltd., Maidstone, 

Anglia) végeztem el, melyek 0,2 μm pórusátmér j  nylon membránsz r vel ellátott 25 cm3 

térfogatú sz r betéteket tartalmaznak. 
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A hegesztési füstök oldható és teljes fémtartalmának meghatározásában leggyakrabban 

ICP-AES (Optima 3000 és 3200DV, Perkin Elmer Inc.), ritkábban Q-ICP-MS (Agilent 7500a, 

Agilent Technologies) technikát használtam. A hegesztési füstök teljes fémtartalmának 

feltárás nélküli meghatározására szolgáló XRF méréseket egy 3kW teljesítmény  Rh-anódos 

röntgencs vel ellátott Fisons ARL-8410 szekvenciális hullámhossz-diszperzív XRF 

spektrométerrel végeztem el. Az egyedi részecskék vizsgálatában TEM (Philips CM 20, 

Philips, Eindhoven, Hollandia) készüléket és részecskeszámlálót (SMPS, Model 3034, TSI 

Inc., Shoreview, USA) alkalmaztam. 

Tudományos eredmények 

1. Munkahelyi aeroszolok mintavételéhez általánosan alkalmazott mintavételi feltétek 

összehasonlítása a hegesztési füstök vizsgálatában 

Két hegeszt üzemben háromféle mintavételi feltéttel végzett, személyi és statikus 

mintavétellel nyert aeroszolmintákban ICP-AES és Q-ICP-MS módszerrel meghatároztam a 

Fe, Mn, Cr és Ni koncentrációját, majd kiszámítottam a különböz  mintavételi feltétekkel 

mérhet  fémkoncentrációkat a hegeszt k légzési zónájában, illetve a munkahely légterében. A 

fémkoncentráció értékeket az inhalábilis fejek esetén statisztikai módszerrel hasonlítottam 

össze, és kiszámítottam a különböz  fémekre a respirábilis és inhalábilis aeroszol frakciók 

arányát a vizsgált hegesztési füstökben. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a CIS 

és IOM mintavételi feltétek a gyakorlatban egyenérték en használhatók a hegesztési füstök 

belélegezhet  frakciójának mintavételére. A respirábilis aeroszol fémkoncentráció értékei a 

statikus mintavételeknél 57-86%-át tették ki a belélegezhet  frakció fémkoncentráció 

értékeinek, míg ez az arány 64-98% volt a személyi mintavételek esetében. Az eredmények 

arra hívják fel a figyelmet, hogy a hegesztési aeroszolban jelenlév  fémek túlnyomórészt a 

respirábilis frakcióban halmozódnak fel, aminek jóval nagyobb lehet az egészségkárosító 

hatása. 

2. Különböz  analitikai technikák összehasonlítása a hegesztési füstök teljes 

fémtartalmának meghatározásában 

104 darab azonosan el készített hegesztési füst minta elemzésével Agilent 7500a Q-ICP-

MS és Optima 3200DV ICP-AES készülékekre kidolgozott mérési módszereket hasonlítottam 

össze a Mn, Cr és Ni hegesztési füstökb l történ  meghatározásában. A kétféle módszerrel 

meghatározott fémkoncentrációk összehasonlítását statisztikai számítással végeztem el. Bár a 

Ni-nél az eltérés (3,9%) szignifikánsnak mutatkozott; a Q-ICP-MS és ICP-AES mérési 
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technikák egyenérték en alkalmazhatók a 10 μg/dm3 feletti koncentráció-tartományban, 

mivel az eltérés elhanyagolható, ha a módszerekt l megkívánt pontosságot (  10%) vesszük 

figyelembe. 

Rozsdamentes acél MIG hegesztése során két hegeszt üzemben gy jtött hegesztési 

füst minták közül néhányat a sz r n lév  aeroszol tömege alapján kiválasztva és 

sorbarendezve kalibrációt készítettem a minták Fe, Mn, Cr és Ni tartalmának XRF 

meghatározásához. A kalibrációs pontok analitikai jeleinek felvétele után a kiválasztott 

mintákat feltártam és ICP-AES technikával mértem, majd a kapott koncentráció-értékeket 

beillesztettem az XRF kalibrációba. A kidolgozott mérési módszer megfelel nek bizonyult 

hegesztési füstök fémtartalmának XRF spektrometriás meghatározásához, figyelembe véve, 

hogy az XRF analitikai módszer mérési bizonytalansága jóval kisebb a mintavételb l ered  

bizonytalanságnál (ami kb. 30%), illetve az ICP-AES módszerrel történt összehasonlításokat, 

melyek során nem mutatkozott 12,1%-nál nagyobb relatív eltérés a két módszer között egyik 

meghatározott fém esetében sem. A kidolgozott módszer legf bb el nye, hogy a kalibrációk 

felvételét követ en nincs szükség komolyabb minta-el készítésre a minták lakkozásán kívül. 

Annak ellenére, hogy az XRF spektrométer kalibrációjához ICP-AES alkalmazására is 

szükség van, ez megéri a befektetést, hiszen a kalibrációk megfelel  korrekciókkal nagyon 

hosszú ideig használhatók, akár eltér  típusú hegesztési füstök vagy másfajta aeroszolok 

méréséhez is. 

3. Hegesztési füst részecskék vizsgálata 

SMPS készülékkel meghatároztam különböz  hegesztési füstök részecskéinek méret 

szerinti eloszlását. A primer részecskék eloszlását TEM technikával határoztam meg, mellyel 

a részecskék kémiai összetételét és morfológiáját is vizsgáltam. A hegesztési füst részecskék 

részecskeméret szerinti tömegeloszlását tömegméréssel határoztam meg egy 11-lépcs s 

kaszkád impaktorral történt mintavételt követ en. Bár a részecskeméret eloszlás az SMPS 

mérések során eltér nek mutatkozott a különböz  hegesztési füstök esetében, hasonló eltérést 

a primer részecskék eloszlásában nem tapasztaltam: a jellemz  részecskeméret 10-50 nm 

közötti tartományban volt, 50 nm feletti átmér j  primer részecskét szinte egyáltalán nem 

találtam. A TEM mérések alapján megállapítottam, hogy a hegesztési füstöket els sorban 

láncszer  agglomerátumok alkotják minden hegesztési füst típus esetében, és összefüggést 

fedeztem fel a hegesztési füst részecskék mérete és elemi összetétele között. A kisebb (100 

nm alatti átmér j ) részecskék els sorban fémoxidokat tartalmaznak, ellentétben a nagyobb 

méret  részecskékkel, amelyekben a fémoxidok mellett az illékony elemek (K, F) nagyobb 
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mennyiségben jelennek meg. Az SMPS készülékkel és a transzmissziós 

elektronmikroszkópiával végzett vizsgálatok összehasonlítása rámutatott az SMPS mérések 

legnagyobb hátrányára: a részecskék közötti agglomeráció fokáról nem kapunk semmiféle 

információt. 

4. Hegesztési füstökben nagyobb mennyiségben megjelen  fémek speciációja 

Kétfajta, korábban kidolgozott szekvenciális kioldási eljárást használtam a Mn és Ni 

módosulatainak meghatározására különböz  hegesztési füstökben. A kioldási eljárások 

eredményei alapján a különböz  oxidációs állapotú fémspecieszek eloszlása változatosan 

alakult a hegesztési technika és a hegesztett ötvözet függvényében. Az MMA hegesztés során 

keletkez  hegesztési füstökben kevesebb volt az oldhatatlan Ni- és Mn-vegyület, mint a 

MIG/MAG hegesztések során felszabaduló hegesztési füstökben. Korrózióálló acél MMA 

hegesztése során felszabaduló füstben nagyobb arányban voltak oldható Ni- és Mn-

komponensek, mint ugyanannak MIG/MAG hegesztési füstjében. Így feltételezhet  a Ni 

nagyobb biológiai hozzáférhet sége MMA hegesztés esetén a MIG/MAG hegesztéssel 

összehasonlítva úgy is, hogy az el bbi hegesztési eljárás során kevesebb Ni keletkezik. Az 

egyidej leg elvégzett XRD vizsgálatok ugyanakkor nem támasztották teljes mértékben alá a 

szekvenciális kioldásokkal kapott eredményeket, s azokat a korábban egyedi részecskéken 

végzett röntgen fotoelektron spektrometriás (XPS), szekunder ion tömegspektrometriás 

(SIMS) és TEM vizsgálatok eredményei is megkérd jelezik. A kutatómunka legfontosabb 

tanulsága az volt, hogy a szekvenciális kioldási eljárások korlátait mindig figyelembe kell 

venni olyan komplex aeroszolok vizsgálatánál, mint amilyen a hegesztési füst is. A hegesztési 

füstökben megjelen  fémek módosulatainak vizsgálata több nagyteljesítmény  analitikai 

technika együttes alkalmazását kívánja meg. A kísérletek ugyanakkor rámutattak az 

oldhatóság vizsgálatának fontosságára, ezáltal mintegy ki is jelölték a következ  kutatások f  

irányát. 

5. A hegesztési füstökben el forduló fémek biológiai hozzáférhet sége 

MMA, MIG és TIG hegesztési füstökben megjelen  fémek oldhatóságát vizsgáltam 

háromféle oldószer: nagytisztaságú ioncserélt víz és kétfajta tüd folyadék szimuláló oldat, az 

ún. Gamble oldat és Hatch oldat felhasználásával. A kioldási tanulmány legfontosabb 

tanulsága az volt, hogy a fémek oldhatósága nagyon eltér  lehet a hegesztési technikától, a 

kioldáshoz használt oldattól és a kioldás id tartamától függ en. Ugyanakkor a hegesztési füst 

belégzésének kitett dolgozók vizeletében és vérében található fémek koncentrációja és azok 

biológiailag elérhet  mennyisége közötti összefüggés felderítése érdekében mindenképpen 
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szükséges a megfelel  oldószer és kioldási id tartam kiválasztása. A tanulmány eredményei 

alapján a Hatch oldat javasolható leginkább a célra, 24 órás kioldási id  alkalmazása mellett, 

mert egyrészt összetétele alapján ez az oldat a leginkább hasonló a tüd ben található biológiai 

folyadékhoz, másrészt a legfontosabb fémek (Fe, Mn, Cr, Ni) koncentrációi a Hatch oldatban 

voltak a legnagyobbak a 24-órás kioldási eljárás után. A 24-órás kioldási id tartam 

alkalmazását egy korábbi kutatás is alátámasztja, mely alapján feltételezhet , hogy a fémek 

felvétele a tüd  epitéliumból az inhalációt követ  24 órán belül nagyrészt lezajlik. 
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