
 
 

Doktori értekezés 

 

 

Németh Zoltán 

 

Az ultrafinom légköri aeroszol 
egészségügyi és környezeti hatásai 

 

Témavezető: Dr. Salma Imre, egyetemi tanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 

Kémia Doktori Iskola 
Vezető: Dr. Inzelt György, egyetemi tanár 

Analitikai-, kolloid- és környezetkémiai, elektrokémiai program 
Vezető: Dr. Záray Gyula, egyetemi tanár 

Budapest, 2015.  



 
 

 

 

 

 

 

„but how many particles are really present under any conditions, and how the number varies, 

we have at present very little idea.” 

 

 

 

  John Aitken 

  1839–1919 

 

  



 
 

Tartalomjegyzék 

 

1. Bevezetés és célkitűzések .............................................................................................. 5 

2. Irodalmi áttekintés ........................................................................................................ 7 

 2.1 Légköri aeroszol tulajdonságai ................................................................................ 7 

 2.2 Ultrafinom aeroszol részecskék ............................................................................... 8 

 2.3 Egészségügyi és éghajlati hatások ......................................................................... 11 

3. Módszerek .................................................................................................................... 13 

 3.1 Kísérleti módszerek ............................................................................................... 13 

  3.1.1 Elektrosztatikus precipitátor ......................................................................... 13 

  3.1.2 Differenciális mobilitás részecskeszeparátor ............................................... 14 

  3.1.3 Higroszkopicitási és illékonysági tandem mérési rendszer .......................... 16 

 3.2 Mérési helyszínek és időszakok ............................................................................. 17 

  3.2.1 Városi expedíciós mérések  .......................................................................... 17 

  3.2.2 BpART platform .......................................................................................... 20 

  3.2.3 K-puszta mérőállomás .................................................................................. 21 

  3.2.4 Kárpát-medence mint régió .......................................................................... 21 

 3.3 Alkalmazott modellek ............................................................................................ 23 

  3.3.1 Légtömeg transzport ..................................................................................... 23 

  3.3.2 Sztochasztikus tüdőmodell ........................................................................... 24 

 3.4 Adatkezelés és kiértékelés ..................................................................................... 25 

  3.4.1 Meteorológiai paraméterek és légszennyező gázok ..................................... 25 

  3.4.2 Újrészecske-képződés és növekedés főbb jellemzői .................................... 26 

  3.4.3 Higroszkopicitási és illékonysági növekedési tényező ................................ 30 

4. Eredmények és megvitatásuk .................................................................................... 32 

 4.1 Belváros és városközeli háttér ............................................................................... 32 

  4.1.1 Részecskeszám-koncentrációk  .................................................................... 32 

  4.1.2 Méreteloszlások  ........................................................................................... 36 

  4.1.3 Nukleációs gyakoriság  ................................................................................ 38 

  4.1.4 Kölcsönhatások a városközeli háttér és a belváros között ........................... 39 

 4.2 Újrészecske-képződés térbeli kiterjedése .............................................................. 44 

  



 
 

 4.3 Nukleációs események egyidejűsége ..................................................................... 50 

  4.3.1 Nukleációs események két mérőállomáson .................................................. 50 

  4.3.2 A nukleációs paraméterek helyszínek közötti változékonysága .................. 52 

  4.3.3 Nukleációs események kiterjedtsége ............................................................ 55 

  4.3.4 A légköri nukleáció szubregionális változékonysága .................................. 57 

 4.4 Ultrafinom aeroszol részecskék mintagyűjtése ..................................................... 62 

 4.5 Légzőszervi kiülepedés .......................................................................................... 67 

  4.5.1 Elektromos mobilitási és aerodinamikai átmérők ........................................ 67 

  4.5.2 Regionális kiülepedés ................................................................................... 70 

  4.5.3 Differenciális kiülepedés .............................................................................. 75 

 4.6 Vízgőz és aeroszol részecskék közötti kölcsönhatás ............................................. 80 

5. Összefoglalás ............................................................................................................... 84 

6. Irodalomjegyzék ......................................................................................................... 87 

 6.1 Irodalmi hivatkozások ........................................................................................... 87 

 6.2 Saját publikációk ................................................................................................. 102 

7. Köszönetnyilvánítás .................................................................................................. 104 

8. Kivonat ....................................................................................................................... 105 

9. Abstract ...................................................................................................................... 106 

 

 



5 

 

1. Bevezetés és célkitűzések 

 

Aeroszolnak nevezzük a levegőben eloszlatott szilárd/folyadék részecskék diszperz 

rendszerét. A légköri aeroszol részecskék mérete 1,5–2 nm-től ~100 m-ig terjed. A 

mérettartomány bizonytalanságát a legkisebb részecskék esetén a makromolekulák, klaszterek 

méreténél nem sokkal nagyobb, azokból folytonos átmenet során keletkező részecskék adják. 

A legnagyobbak esetén a gravitációs ülepedés okozta rövid tartózkodási idő és a légköri 

folyamatokban való kisebb aktivitásuk miatt bizonytalan a felső határ. 

A légköri aeroszol részecskéket az utóbbi időben fokozott tudományos érdeklődés veszi 

körül, melynek oka a részecskék kettős hatása. Az egyik tulajdonság az emberi egészségre 

gyakorolt kockázat, mely egyértelműen összefüggésben van légzőszervi megbetegedésekkel 

(Oberdörster et al., 2005; WHO, 2005; HEI Review Panel, 2013). A másik hatás a Föld 

klímájára kifejtett éghajlati kényszer, ami miatt napjaink intenzíven kutatott tudományterülete 

az aeroszoltudomány (Kulmala et al., 2002, 2003; Andreae et al., 2005; Putaud et al., 2010; 

Sipilä et al., 2010; Kirkby et al., 2011; Kulmala et al., 2013; Riccobono et al, 2014). 

A részecskék vizsgálatára előbb offline, majd online műszerek is rendelkezésre álltak, 

melyek segítségével egyre kisebb részecskék váltak megfigyelhetővé egyre nagyobb időbeli 

felbontással (McMurry, 2000). Emiatt korábban az ultrafinom (UF, d<100 nm) részecskékről 

kevesebb információ állt rendelkezésre, mint a durva (d>2,5 m) és finom (d<2,5 m) 

részecskékről (Raes et al., 2000; Fuzzi et al., 2006). 

Az ultrafinom aeroszol részecskék elsődleges és másodlagos módon is keletkeznek. Előbbi 

a magashőmérsékletű folyamatokat, például gépjármű-emissziót, égetést jelenti (Wåhlin et al., 

2001; Qian et al., 2007). A másodlagos ultrafinom részecskék fő képződési folyamata a légköri 

nukleáció (Kulmala et al., 2004). A két keletkezési folyamat közötti összefüggések, valamint 

az egészségügyi és éghajlati hatások jobb megértése miatt szükséges a képződési típusok 

elkülönített vizsgálata. 

Doktori munkám során célul tűztem ki az újrészecske-képződés egészségügyi és 

környezeti hatásainak jobb és alaposabb megértését. A doktori évek alatt részt vettem a 

budapesti utcakanyon, városi háttér és belvárosi (2013–2014-as év) koncentráció- és 

méreteloszlás-mérések kivitelezésében, valamint a mérési adatok kiértékelésében. A 2008–

2009-es évi belvárosi és Várhegy-alagút hasonló méréseinek a tüdőbeli kiülepedéséhez 

szükséges releváns adatainak kiértékeléséhez járultam hozzá. Az újrészecske-képződés térbeli 

kiterjedésére vonatkozó munkában a számítások, modellezések elvégzése és kiértékelése volt a 
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feladatom. Az ultrafinom aeroszol részecskék tüdőbeli kiülepedés vizsgálatában a 

modellezéshez szükséges adatok kiértékelését és az eredmények értelmezését végeztem el. Az 

ultrafinom aeroszol részecskék mintagyűjtési kampányának megvalósítása során a 

mintagyűjtésben és kiértékelésben vettem részt. A Budapest és K-puszta nukleációs 

esememényeinek összehasonlitó vizsgálatában a számítási, a modellezési és kiértékelési 

munkát végeztem el. Részt vettem a Budapest Aeroszol Kutató és Oktató Platform (Budapest 

Platform for Aerosol Research and Training, BpART, 

http://salma.web.elte.hu/BpArt/index.html) – mely az egyik első budapesti/magyarországi 

egyedi aeroszol mérőműszerekkel felszerelt mobil kutató és oktató platforma – létrehozásában, 

üzembe állításában, működtetésében, valamint az összes mérési kampányban. Tagja voltam a 

platformon, 2014. 02. 25–03. 14. között kivitelezett szerves aeroszol mérési kampánynak is, 

melynek ismertetésétől jelen dolgozatban eltekintek. 
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2. Irodalmi áttekintés 

 

2.1 Légköri aeroszol tulajdonságai 

Az aeroszol részecskék legfontosabb tulajdonságai közé tartozik a méret és a kémiai összetétel. 

A légköri aeroszol részecskék mérete öt nagyságrendet fog át, és számos tulajdonságuk változik 

a mérettel. Ezt a kapcsolatot nevezzük méreteloszlásnak. Általánosságban a méreteloszlást 

három módus alkotja, a durva, akkumulációs és az Aitken-módus (1. ábra, Raes et al., 2000). 

Ezek maximuma a d>1000 nm, 100 nm<d<1000 nm, és 10 nm<d<100 nm intervallumokba 

esnek, és a módusok logaritmikusan normális eloszlással megfelelően leírhatók. A 

méreteloszlások elméleti sűrűségfüggvénye az alábbi alakban adható meg (Hinds, 1999): 

d𝑓 =
1

√2π𝑑𝑝lnσg
exp (−

(ln𝑑p−lnCMD)
2

2(lnσg)2 ) d𝑑p,   (1) 

ahol dp a részecske ekvivalens átmérője, g a geometriai szórás és CMD a medián átmérő. A 

különböző módusba tartozó részecskék kémiai összetételét azok eltérő forrásmechanizmusa 

határozza meg (Whitby, 1978). A durva módusba tartozó részecskék általában közvetlenül 

kerülnek a levegőbe. Ez tipikusan mechanikai aprózódási folyamatokat (például szél, felszíni 

aprózódási folyamatok, erózió) jelent, de ide tartozik a vulkanikus por, a különböző pollenek 

és baktériumok is. Tengerparti környezetben jelentős a vízfelszínen létrejövő, buborékok 

szétpattanásával levegőbe kerülő aeroszol részecskék száma is. A durva részecskék száraz 

(turbulens diffúzió és gravitáció általi) és nedves (csapadékkal való) ülepedéssel távoznak a 

légkörből. A finom részecskék a légkörben alapvetően többféle úton keletkezhetnek. A 

nagyobb, akkumulációs tartományba tartozó részecskék a légkörben jelenlévő gázok (SO2, 

NOx, VOC) oxidációs folyamatai után kondenzációval keletkeznek. A gázokból többek között 

kénsav, salétromsav, kis illékonyságú szerves vegyületek és más gőzök keletkeznek, amelyek 

a meglévő aeroszol részecskékre kondenzálódnak és vízgőzzel cseppeket hoznak létre. A kisebb 

méretű, Aitken-módusba tartozó részecskék egyrészt lehetnek elsődleges részecskék, másrészt 

létrejöhetnek kisebb méretű részecskék aggregációjával is. Az aggregáció csökken a részecskék 

koncentrációjával. A finom részecskék főleg nedves ülepedéssel és turbulens diffúzióval 

távoznak a légkörből. 
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1. ábra: Légköri aeroszol részecskék számának, felületének és tömegének méret szerinti 

klasszikus eloszlása. 

 

Időszakosan a méreteloszlás legkisebb átmérőinél megjelenik egy negyedik módus, amelyről 

a következő fejezetben részletesebben beszámolok. 

 

2.2 Ultrafinom aeroszol részecskék 

A légkörben ultrafinom aeroszol részecskék elsődleges és másodlagos módon is keletkeznek 

(Holmes, 2007). Fő antropogén forrás a nagyhőmérsékletű folyamatokhoz kapcsolódó 

közvetlen emisszió. A legfontosabb a közúti közlekedés, a háztartási fűtés, a tüzelés és a 

hulladékégetés (Ramanathan et al., 2001; Kumar et al., 2014). A közúti közlekedés során 

tipikusan 20–100 nm közötti átmérőjű részecské keletkeznek (Ristovski et al., 1998; Shi és 

Harrison, 1999; Wåhlin et al., 2001). Az égetési és fűtési folyamatok során 35–100 nm átmérőjű 

részecskék jönnek létre (Qian et al., 2007). 

Az ultrafinom részecskék fő másodlagos keletkezési módja a légköri nukleáció. Az így 

létrejövő részecskék mérete a lehető legkisebb, kb. ~1,5–2 nm (Kulmala et al., 2004, Spracklen 



9 

 

et al., 2006). A folyamat egy elsőrendű fázisváltás, mely során homogén, légnemű 

komponensekből (SO2, VOC: Volatile Organic Compounds, illékony szerves vegyületek) 

fotokémiai oxidáció útján kisebb gőznyomású, kondenzációra képes gőzök (pl. H2SO4) 

keletkeznek, melyek további légköri vegyületekkel (H2O, NH3, aminok) együtt reagálva új, 

diszpergált folyadék és/vagy szilárd fázis, vagyis aeroszol részecskék megjelenését 

eredményezik. 

 

 

 2. ábra: A nukleáció kezdeti lépései. 

 

A kénsav molekula a légköri nukleáció meghatározó vegyülete (Kulmala et al., 2004; Weber et 

al., 1996; Kerminen et al., 2010; Sipilä et al., 2010), mely napsugárzás hatására a kén-dioxid 

OH-gyökkel való reakciójában keletkezik (Finlayson-Pitts és Pitts Jr., 2000). A nukleációs 

folyamat első lépésében (d<1,2±0,1 nm) H2SO4 molekulát is tartalmazó instabil 

molekulaklaszterek vannak jelen, melyek folyamatosan vesznek fel és veszítenek molekulákat 

(2. ábra). Ennek a folyamatnak az összesített eredménye lehet egy nagyon lassú 

klaszternövekedés. Ez a lépés azonban még nem áll közvetlen kapcsolatban az újrészecske-

képződéssel, mert a klaszterek általános környezeti körülmények között nem érik el azt a 

kritikus átmérőt, ahol termodinamikailag (G<0) stabillá válnak. A második tartományban 

(1,2±0,1 és  1,7±0,2 nm között) a kénsav molekulák vízmolekulákkal együtt nagyobb klasztert 

formálnak. Ennek stabilizálásában és a klaszter növekedésében NH3 és aminok is szerepet 

játszanak (Korhonen et al., 1999; Kulmala et al., 2000, Ortega et al., 2012). A kénsav-vízgőz 

biner elegy ugyanis önmagában nem képes növekedésre légköri feltételek mellett a megfelelő 

átmérő [nm] 
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túltelítettség hiánya miatt (Kirkby et al., 2011). A harmadik lépésben (d>1,7±0,2 nm) a 

stabilizált, már a kritikus méretet meghaladó klaszterekre további, például kénsav molekulák 

kondenzálódnak. Ez egy nagyon gyors növekedést eredményez, melyben részt vesznek szerves 

vegyületek is, különös kis és nagyon kis illékonyságú molekulák (LVOC: low volatility organic 

compunds, ELVOC: extremly low volatility organic compunds) (Ehn et al., 2012, 2014; 

Jokinen et al., 2015). A nukleációt kísérleti munkák és elméleti számítások (Kulmala et al., 

2000; Wagner és Strey, 2001; Kulmala et al., 2004) is igazolják. Új aeroszol részecskék 

képződését elősegíti, ha nagy az elővegyületek koncentrációja, erős a napsugárzás intenzitása, 

kicsi a rendelkezésre álló felület a versengő kondenzációs folyamat részére és kedvező a 

meteorológiai helyzet (pl. RH<60–65%, kis felhőborítottság) áll fenn (Boy és Kulmala, 

2002a,b; Hamed et al., 2011, Baranizadeh et al., 2014). A nukleációs folyamatot és a részecskék 

növekedését a részecskeszám-méreteloszlás kontúrploton megjelenő alakzat nyomán 

banángörbének is nevezzük (3. ábra). 

 

3. ábra: Légköri nukleáció 2012. április 9-én Budapesten 2D és 3D ábrázolásban. 

 

A légköri nukleáció jelenségét eleinte tiszta és távoli környezetekben figyelték meg. 

Újrészecske-képződést azóta regisztráltak számos helyszínen és régióban a világon a felszíni 

méréstől a szabad troposzféráig, például északi erdős (Hyytiälä), hegyvidéki (Jungfraujoch) 

területeken, mediterrán és trópusi égövön, kontinentális területeken, óceánparton (Mace Head), 

és utóbb városokban (Helsinki, Párizs, Lipcse, Atlanta, Pittsburgh, Peking) is (Kulmala et al., 

2004 és hivatkozásai; Kulmala és Kerminen, 2008). Korábban úgy gondolták, hogy 

újrészecske-képződés szennyezett, városi levegőben kis valószínűséggel valósul meg. Később 

bebizonyosodott, hogy a folyamatot a források és a nyelők aránya határozza meg, ezért nagy 

nyelő értéknél is lehet nukleáció, ha a forrás erőssége még nagyobb. A tudományos érdeklődés 

így fordult a városok felé a részecskék egészségügyi és éghajlati hatásai miatt. 
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2.3 Egészségügyi és éghajlati hatások 

A világ lakosságának több mint 50%–a városokban él, és ez az arány a fejlett országokban eléri 

a 80%–ot is (WUP, 2006). Emiatt az aeroszol részecskék vizsgálatának egyik fő iránya az 

egészségügyi hatások felderítése. Ultrafinom aeroszol részecskék fizikai és kémiai jellemzése 

céljából több mérési kampány valósult meg az utóbbi időben. Az UF részecskék koncentrációja 

városokban eléri a 104–105 cm-3-et is, míg járulékuk a teljes részecskeszám-koncentrációhoz 

70–90% között alakult. A koncentráció időváltozékonysága városban két nagyságrendet is 

felölhet, továbbá különböző városi környezetekben 40-szeres különbség is lehetséges. A 

részecskék medián átmérője az antropogén hatással (pl. közúti kereszteződésekben) csökken 

(Wehner és Wiedensohler, 2003; Aalto et al., 2005; Putaud et al., 2010; Reche et al., 2011; 

Borsós et al., 2012; Salma et al., 2014; Brines et al., 2015). Az UF részecskék egészségügyi 

többletkockázatot jelentenek a hasonló kémiai összetételű durva vagy finom részecskékhez 

képest (HEI Review Panel, 2013). Ennek oka többek között a kis méret és a nagy fajlagos 

felület, melynek eredményeként nagyobb biológiai aktivitással rendelkeznek. A legkisebb 

részecskék eljutnak a tüdő legmélyebb régióiba is, ahol a fagocitózis kevésbé hatékony, mint 

nagyobb részecskék esetén (Geiser et al., 2005). A megnövekedett tartózkodási idő miatt a nem 

vízoldható részecskék átjuthatnak az epithel sejtek falán, bejuthatnak a vérkeringésbe, és 

módosíthatják például a véralvadékonyságot is (JRC-EASAC 64792, 2011). Mindez 

elősegítheti a részecskék eljutását más szervekbe (Yang et al., 2008), amik tisztulási képessége 

igen csekély (Kreyling et al., 2002). Az ultrafinom részecskék felületén kémiai reakciók is 

lejátszódhatnak, és gyökképző tulajdonságuk nagyobb, mint a finom és durva frakcióbeli 

részecskéké. Létrejöhetnek reaktív oxigéntartalmú részecskék is (ROS, reactive oxygen 

species), melyek befolyásolhatják a szervezet működését (Brown et al, 2000). Ez oxidatív 

stressz kialakulásához is vezet a szervezetben (Schulz et al., 2005). A részecskék a szaglóhámon 

keresztül eljuthatnak az agyba (Oberdörster et al., 2005). A beltéri levegőkörnyezet is tartalmaz 

ultrafinom aeroszol részecskéket (He et al., 2007). A gyerekek légzőszervük eltérő morfológiai 

és fiziológiai tulajdonsága miatt fokozottan vannak kitéve az egészségügyi többletkockázatnak 

(WHO, 2005). Az ultrafinom részecskék hatásainak pontosabb ismeretéhez azok további, 

egészségügyi és toxikológiai vizsgálatainak szükségességét hangsúlyozzák (Nel et al., 2006). 

A légköri aeroszol részecskék közvetlen és közvetett hatásuk révén alakítják a Föld éghajlatát. 

A részecskék (például szulfáttartalmú részecske) képesek szórni  és elnyelni (például 

koromrészecske) a Nap elektromágneses sugárzását. Ezt nevezik az aeroszol részecskék 

közvetlen hatásának. A fény szórása hűtő hatású a felszínre, míg az elnyelése fűtő hatást jelent 
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a közvetlen környezetre. A két folyamat eredőjeként alakul ki a Föld klímáját befolyásoló 

aeroszol hatás, melyet a részecskék éghajlati kényszerének nevezünk. A 100–200 nm átmérőjű 

részecskék képesek felhőkondenzációs magvakként (CCN, Cloud Condensation Nuclei) 

viselkedni (Pierce és Adams, 2007). A légkörben a felfelé áramló levegő lehűl, és a vízgőzre 

nézve túltelítetté válik. A vízgőz az aeroszol részecskék felületére kondenzálódik, mely 

aktiválódás után felhőcseppeket hoz létre. A létrejövő felhőcseppek száma és mérete 

befolyással van a csapadék keletkezésére és így a vízkörforgásra is (Ramanathan et al., 2001; 

Rosenfeld et al., 2008). A kialakuló felhők számottevő mértékben visszaszórják (~22%) a 

napsugárzást az űrbe, mely hatással van a Föld energiamérlegére. A vízgőz önmagában csak 

többszáz százalékos (>400%) túltelítettség esetén képes kondenzálni, ami légköri körülmények 

között nem valósul meg. Aeroszol részecskék jelenlétében viszont néhány tizedszázalékos 

(~0,2%) túltelítettség elég a kondenzációra (Seinfeld és Pandis, 2006). A felhőkondenzációs 

magvak közel fele nukleációban keletkező részecskék növekedéséből származik (Merikanto et 

al., 2009). Az aeroszol részecskék ezen tulajdonságai a globális klímamodellek legnagyobb 

egyedi bizonytalansággal rendelkező bemenő paraméterei közé tartozik az IPCC (2013) 

jelentése alapján (4. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ábra: Éghajlati kényszer mértéke különböző légköri összetevők esetén.  
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3. Módszerek 

 

3.1 Kísérleti módszerek 

3.1.1 Elektrosztatikus precipitátor 

Az elektrosztatikus precipitátor egy függőlegesen elhelyezett, elektromos vezető fémhenger, 

melyre nagyfeszültség kapcsolható. A henger felső lapjára a mintavevő szubsztrát rögzíthető. 

A mintagyűjtéshez 3 mm átmérőjű, 200-as szálsűrűségű Formvar csipkével bevont, amorf szén 

borítású rézhálót alkalmaztam, ami egy Teflon sapkával rögzíthető (5. ábra). A levegő a 

bevezetésére szolgáló, 4 mm belső átmérőjű rézcsövön keresztül 4 L min-1 áramlási sebességgel 

haladt át a precipitátoron. A 10 kV negatív polaritással alkalmazott nagyfeszültség hatására a 

pozitív töltéssel rendelkező részecskék a hálóra kerülnek. A gyűjtési hatékonyság ultrafinom 

részecskék esetén a legnagyobb, és 10 nm-es részecskék esetén megközelíti a 100%-ot (Fierz 

et al., 2007). A mintagyűjtés során a részecskék elektromos töltését kialakító egységet (charger) 

nem alkalmaztam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. ábra: Az elektrosztatikus precipitátor sematikus keresztmetszeti rajza (a) és a szubsztrát 

elhelyezkedése a belső hengeren (b). 

 

A mintákat Jeol JEM-3010 típusú transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. A 

mikroszkóp LaB6 katóddal és 300 kV-os gyorsítófeszültséggel működik, a pontfelbontása 

~0,17 nm. A műszer rendelkezik egy Gatan Imaging Filter rendszerrel, mely egy elektron-

energiaveszteségi spektrométer és egy CCD kamera együttese. Ez teszi lehetővé az energiaszűrt 

képalkotást, mellyel elemtérképek készíthetők. Ezen vizsgálatokat Pósfai Mihály (PE) végezte. 
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3.1.2. Differenciális mobilitás részecskeszeparátor 

Aeroszol részecskék szám méret szerinti eloszlásának meghatározásakor a korábban elterjedt, 

aerodinamikai elveken működő műszereket egyre inkább az újabb, elektrosztatikus elveken 

alapuló műszerek váltották fel. Ezek közül a részecskeszám-méreteloszlások meghatározását 

differenciális mobilitás részecskeszeparátorral 

(Differential Mobility Particle Sizer, DMPS) 

végeztem Budapesten (6. ábra). A műszer előnye, 

hogy igen kis átmérőjű részecskék vizsgálata is 

lehetséges. Ez elengedhetetlen a nukleáció és 

növekedés folyamatának vizsgálatához. 

A DMPS három fő egységből áll: egy 

neutralizálóból, egy differenciális mozgékonyság 

analizátorból (Differential Mobility Analyzer, DMA) 

és egy kondenzációs részecskeszámlálóból 

(Condensation Particle Counter, CPC). A levegő 

előszűrő nélkül egy 4 mm belső átmérőjű rézcsövön 

áramlik a neutralizáló felé. A neutralizáló egy 

radioaktív sugárforrás, mely a levegő molekuláit 

ionizálja. Ezek az aeroszol részecskékkel ütköznek, ami biztosítja a részecskék egyensúlyi 

töltéseloszlását. A részecskék innen a differenciális mozgékonyság analizátorba jutnak, ahol az 

elektromos mozgékonyságuk (Z) alapján, vagyis a méret szerint szeparálhatóak: 

6. ábra: A DMPS elölnézeti képe. 

7. ábra: A DMA és a CPC vázlatos rajza. 
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𝑍 =  
𝑒𝑧𝐶c

3πη𝑑
 ,  (2) 

ahol Z az elektromos mozgékonyság, d a részecske átmérője,  a közeg dinamikus viszkozitása, 

e az elemi elektromos töltés, z a részecske töltése, és Cc a Cunningham-faktor. A DMA-ban a 

belső elektród és külső palást között nagytisztaságú, részecskementes levegő áramlik. A külső 

palástnál vezetjük be az aeroszolt. A lépésekben változtatható, aktuális feszültségtől függően 

mindig csak egy adott elektromos mobilitású, és így átmérőjű részecske jut a kilépőnyílásba. 

Ezen részecskék monodiszperznek tekinthetők, és a kondenzációs részecskeszámlálóba jutnak. 

A CPC működési elve a lézerfényszóráson alapul. A módszernek elvi alsó mérési határt szab a 

részecskék kis átmérője. Emiatt szükséges a részecskék méretének megnövelése, mely 

munkafolyadék segítségével történik (7. ábra). 

Az aeroszol részecskék a munkafolyadék gőzével telített, 39°C hőmérsékletű térrészbe, a 

szaturátorba jutnak, ahol a keveredés megtörténik. Ezután a 14°C hőmérsékletű kondenzerbe 

kerülnek, ahol a gőz a részecskék felületére kondenzálódik, ezáltal a részecskék átmérője 

jelentősen megnő. Ezek a részecskék már a detektálható mérettartományban vannak, és 

számlálásuk a kollimált lézerfény szórása alapján megvalósítható. A szórási jelenséget 

fotodetektorral mérjük, és így a részecskék koncentrációja meghatározható. 

A doktori munkám során Budapesten működtetett áramlásváltó DMPS a 6–1000 nm 

átmérőtartományban 30 csatornában regisztrálta a részecskék méreteloszlását. A műszer 2013-

ig Nafion szárítóval, 241Am neutralizálóval, 28 cm hosszú Hauke-típusú DMA-val és n-butanol 

folyadékot alkalmazó CPC 3775-tel (TSI, USA) működött. A mérési rendszer felújítása óta 

(2013-tól) Ni63-sugárforrással működik. Az aeroszol és részecskementes levegő áramlási értéke 

rendre 2 és 0,3 L min-1, valamint 20 és 3 L min-1 volt. Az áramlások kalibrációját rendszeresen, 

kb. heti rendszerességgel végeztem. A K-pusztán üzemeltetett DMPS 5–800 nm 

átmérőtartományban, hasonló működési paraméterekkel működött. A rendszer üzembentartója 

az MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport. A mérőműszerek teljesítik a nemzetközi technikai 

ajánlásokat, ezért a mérési eredmények összehasonlíthatóak más mérési eredményekkel 

(Wiedensohler et al., 2012). 

A DMPS vezérlő számítógépe a mérési adatokat fájlokba rendezi. A fájlok tartalmazzák a 

részecskék átmérőjét és koncentrációját, áramlási értékeket, és egyéb működési 

segédparamétereket, például hőmérséklet, páratartalom, nyomás. Minden mérési naphoz több 

fájl tartozik, melyek MATLAB szkripttel történő invertálása eredményezi a mérési 

spektrumokat: a részecskék normalizált koncentrációját 30 csatornában az adott 

mérettartományban. A spektrum alapján számolható a részecskék koncentrációja. Egy nap kb. 
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180 méreteloszlás regisztrálása történik 8 perces mérési felbontás esetén. A DMPS 

működésének részletes bemutatásától eltekintek, mert az részét képezte egy korábbi doktori 

munkának (Borsós, 2012). 

 

3.1.3 Higroszkopicitási és illékonysági tandem mérési rendszer 

Az aeroszol részecskék kölcsönhatásának vizsgálata vízgőzzel hosszú múltra tekint vissza (Liu 

et al., 1978, Tang és Munkelwitz, 1994, Swietlicki et al., 2008). A szervetlen és szerves 

vegyületek viselkedése adott páratartalmú közegben viszonylag jól ismert (Hämeri et al., 2001, 

Sjogren et al., 2008, Meyer et al. 2009, Massoli et al., 2010). A páratartalom hatása a 

többkomponensű, kevert szerves-szervetlen vegyületeket is tartalmazó légköri aeroszol 

részecskék esetén kevéssé ismert. Egyik lehetséges módszer az ultrafinom aeroszol részecskék 

higroszkópicitásának és illékonyságának online és in situ meghatározására a higroszkopicitási 

és illékonysági tandem differenciális mobilitás analizátor (Humidity-Volatility Tandem 

Differential Mobility Analyzer, HV-TDMA) alkalmazása. 

Az aeroszol részecskék egy szilikagél szárítón keresztül jutnak a neutralizálóba. Az egyensúlyi 

töltéseloszlás elérését követően kerülnek az első DMA-ba, ahol az adott átmérőjű részecskék 

kiválasztása történik. A mérési kampány során 20, 50, 75, 110 és 145 nm átmérőjű részecskéket 

vizsgáltunk. Az áramlást az első DMA után egy T-szelep szabályozza. A részecskék az egyik 

úton egy 290°C hőmérsékletre fűtött térrészen haladnak keresztül, ahol a szemi- és közepesen 

illékony komponensek elpárolognak. Utána egy második DMA-val és egy CPC-vel megmérjük 

az aeroszol részecskék méreteloszlását és koncentrációját. A másik áramlási ágon a kiválasztott 

átmérőjű részecskék adott relatív páratartalmú közegen haladnak át, melynek szabályozása egy 

gore-tex cső segítségével történt. A különböző részecskék eltérő módon megnőnek az 

RH=90±2% pontossággal szabályozott környezetben. Ezután DMA-val és CPC-vel megmérjük 

azok méreteloszlását és koncentrációját (Hong et al., 2014) (8. ábra). Egy mérési ciklus kb. 18 

percig tartott. A műszer kalibrálása ammónium-szulfát oldat porlasztásával történt, melynek 

célja az első DMA csúcsszélesség növekedésének pontos ismerete, továbbá az első és második 

DMA közötti különbségek korrigálása. Ez az ammónium-szulfát jól ismert növekedési 

tényezője alapján kerül meghatározásra. 
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8. ábra: A HV-TDMA vázlatos rajza. 

 

3.2 Mérési helyszínek és időszakok 

3.2.1 Városi expedíciós mérések 

A részecskék méreteloszlásának meghatározása 2008. 11. 03. és 2009. 11. 02. között az ELTE 

Lágymányosi Kampuszán történt. A mérési helyszín a Duna partjától kb. 80 m-re, 115 m-es 

tengerszint feletti magasságon található (9. ábra). A Duna felett kialakuló szélcsatorna, és az 

északnyugati uralkodó szélirány biztosítja, hogy jól átkevert, a belvárosi térséget reprezentáló 

légtömeg érkezzen a mérőhelyre. 

   

 9. ábra: A mérési helyszín és a DMPS látképe a Lágymányosi Campuson. 
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Méreteloszlások mérése a Várhegy-alagútban 2010. 07. 12–26. között valósult meg. Az alagút 

Budapest központjában található, 130 m-re merőlegesen a Duna folyási irányára. Hossza 350 m, 

9,3 m széles, és belső magassága 7,9 és 10,7 m között változik (106 m tengerszint feletti 

magasság a keleti kapunál). Az alagúton kétsávos út, járda és belső szervízút halad keresztül 

(10. ábra). A szellőztetést egy ventilátorral (1900 m3 min-1) biztosítják munkanapokon 8 és 18 

óra között. Passzív ventilációt okozhat az 1,8%-os emelkedő. Munkanapokon átlagosan kb. 20 

ezer jármű halad át az alagúton. 

   

 10. ábra: A mérési helyszín és a DMPS látképe a Várhegy-alagútban. 

 

Az utacakanyonban végzett mérésekre 2011. 03. 28–05. 31. között került sor. A mérési 

helyszínnek az ELTE BTK Rákóczi út 5. szám alatti épülete adott otthont. A mérési pont a járda 

szintjétől kb. 8 m magasan, 111 m tengerszint feletti magasságon helyezkedett el (11. ábra). A 

kanyon szélessége 25 és 40 m között változik, hossza a Baross tér és Március 15. tér között kb. 

2 km. Két jelentősebb kereszteződése a Blaha Lujza tér és az Astoria csomópont. A mérési 

helyszín a kettő között, ~110 m-re az Astoriától található. 

Méréseket végeztünk városközeli háttér helyszínen is. Az MTA Csillagászati és Földtudományi 

Kutatóközpont Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézete Budapest északnyugati határán 

helyezkedik el (12. ábra). Budapest uralkodó széliránya északnyugati, így a város területére 

érkező légtömeg a városközeli hátteret reprezentálja. Aeroszol részecskék méreteloszlását és 

egyéb meteorológiai segédmennyiségeket határoztam meg 2012. január 18. és 2013. január 19. 

között. 
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 11. ábra: A mintavevő elhelyezkedése és a DMPS a Rákóczi út 5. szám alatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. ábra: Mérési helyszín a városközeli háttérben. 
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3.2.2 BpART platform 

A Budapest Aeroszol Kutató és Oktató Platform (Budapest platform for Aerosol Research and 

Training, BpART, http://salma.web.elte.hu/BpArt/) kifejezetten a légköri aeroszol kutatására 

készített, egyedi létesítmény (13. ábra). 

 13. ábra: A BpART platform (a) és annak belső részlete (b). 

 

A platform alapját egy szigetelt fém konténer alkotja, mely 2,00 m széles, 2,80 m hosszú és 

2,10 m magas. A mintavevők és érzékelők a tető síkja felett 80–150 cm magasan találhatóak, 

melyek 64, 10, 8 és 6 mm átmérőjű, vízhatlan, nagyrészt függőlegesen elhelyezett beeresztő 

nyíláson keresztül csatlakoznak a műszerekhez. A légköri aeroszol vizsgálatához használt 

műszerpark magába foglal egy FDMS-TEOM-ot, egy RT-OC/EC analizátort, egy DMPS-t, egy 

SFU mintavevőt, MOUDI és nano-MOUDI impaktort, valamint egy nagytérfogatú (HiVol) 

mintavevőt. A szivattyúk által beszívott levegő zárt rendszeren keresztül egy nyíláson, legalább 

3 m távolságra van kivezetve az uralkodó széliránynak megfelelően. Egy meteorológiai állomás 

is helyet kapott a gyors tájékozódást elősegítő céllal. A beltérben fűtőtest és osztott klíma, 

hőfüggöny található, mellyel biztosítható a ±3°C-os hőmérsékleti intervallumban a kívánt 

hőmérséklet. Két független 230 V-os hálózat biztosítja az áramellátást. A platform 10 db helyi 

internethálózati végponttal és IP-telefonnal is fel van szerelve. A platform mobil, mely jelenleg 

az ELTE Lágymányosi Kampuszán, az Északi Tömb második emeleti északi teraszán található 

a Duna jobb partjától kb. 85 m-re, a talajszinttől 11 m-re. A BpART platform a nyílt, belvárosi 

térséget reprezentálja. A méréseket az Országos Meteorológiai Szolgálat és az ELTE 

Meteorológiai Tanszék által, az Egyetemen közösen üzemletetett Városklíma mérőállomás 

a b 
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meteorológiai adataival egészítjük ki. Az állomás a 2013. októberi átadás óta folyamatosan 

üzemel, és eddig több hazai és nemzetközi mérési kampánynak adott otthont.  

 

3.2.3 K-puszta mérőállomás 

A kiértékelés során bizonyos mérési adatokat a k-pusztai mérőállomásról is felhasználtam 

összehasonlítási céllal. Ezen okból kifolyólag röviden kitérek a helyszín bemutatására. 

Aeroszol részecskék méreteloszlásának meghatározását K-pusztán is végzik. A mérőhely 

kontinentális háttér állomás az Alföldön. A legközelebbi nagyvárostól, Kecskeméttől 15 km-re 

északnyugati, Budapesttől 70 km-re délnyugati irányban (46.967°N 19.583°E, 125 m t.sz.f m.) 

található. Az állomás tagja a Meteorológiai Világszervezet és az EMEP, illetve az EUSAAR 

hálózátának is. A mérési helyszín környezetét 62%-át fenyves, 28%-át lombhullató növények, 

illetve 10%-át füves terület alkotja. A térségben a homokos talaj a jellemző (14. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14. ábra: A k-pusztai mérőállomás és környezete. 

 

3.2.4 Kárpát-medence mint régió 

A Kárpát-medence egy topográfiailag diszkrét egység Közép-Kelet-Európa délkeleti részén. 

Északról és keletről a Kárpátok, délről a Balkán-hegység és a Dinári-hegység, nyugatról pedig 

az Alpok határolja (Karátson, 2006). Kiterjedése 450 és 650 km észak-déli, illetve kelet-nyugati 

irányban (15. ábra). Területe meghaladja a 330000 km2-t. Jelentős részét az Alföld és egyéb 

kisebb medencék teszik ki. A síkságokat dombok, alacsony középhegységek szakítják meg. 

Három éghajlati zóna alakítja a medence éghajlatát: nedves óceáni (a terület nagy részén), 

száraz kontinentális (középső és keleti területek), illetve mediterrán (délen). Az éves 
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napsugárzás 4200–4700 MJ m-2 (Spinoni et al., 2014), melynek maximuma a medence közepén 

észlelhető. A különbségek a felhőborítottsággal vannak összefüggésben. Az éves napsütéses 

órák száma 1850 és 2200 óra között alakul, ami átlagosan 40–47%-nak felel meg. Ez az arány 

télen 15–20%, míg augusztusban eléri az 55–65%-ot. Az átlagos évi középhőmérséklet 10°C a 

tengerszintre vonatkoztatva, ami kb. 2,5°C-kal melegebb az azonos földrajzi szélességeken 

mért értéknél. Az évi közepes csapadékmennyiség 600–700 mm. Az átlagos szélsebességet és 

uralkodó szélirányt nagyban meghatározza a lokális napsugárzás, a domborzati viszonyok és a 

tipikus időjárási események. A medence nyugati részében északi szél a domináns, északnyugati 

szél a meghatározó a középső és északi területeken. Délen és keleten az uralkodó szélirány 

rendre déli és északi-északkeleti. Az évi átlagos szélsebesség 2 és 4 m s-1 között változik 10 m 

talajszint feletti magasságon. Az időjárási viszonyok általában egységesek, de esetenként igen 

összetettek. Rövid időszakokra előfordul, hogy igen eltérő időjárási események vannak a 

medence különböző pontjain, melynek magyarázata a helyi topográfiai, meteorológiai 

viszonyokkal magyarázható. A Kárpát-medence összlakossága kb. 26 millió fő. Legnagyobb 

városa Budapest, lakosainak száma az agglomerációval együtt eléri a 2,5 millió főt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 15. ábra: A Kárpát-medence Aqua/MODIS műholdfelvétele 2014. március 13-án. 
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3.3 Alkalmazott modellek 

3.3.1 Légtömeg transzport 

A légtömegmozgások modellezése régóta fontos eszköze a légkör vizsgálatának (Draxler és 

Taylor, 1982; Fay et al. 1995). Ennek oka, hogy a légszennyező anyagok közép- és nagyskálájú 

követése, illetve előrejelzése kiemelten fontos az emberi egészség megóvásában is. Ennek 

egyik példája volt a csernobili reaktorbaleset (Puhakka et al., 1990). A különböző modellező 

programok közül széles körben elterjedt az on-line futtatási lehetőséget és beágyazott 

meteorológiai adatok is biztosító HYSPLIT kód (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated 

Trajectory), mert a számítások során egyesíti az euler-i és lagrange-i megközelítést (Draxler és 

Hess, 1997). Az euler-i számítást a nagyobb, sok rácspontra kiterjedő emisszióra használják. A 

langrange-i módszer tipikusan pontforrások és azok közvetlen környezetének vizsgálatára 

alkalmas (Draxler és Hess, 1998). 

A HYSPLIT kóddal lehetséges légtömegek útvonalának, trajektóriájának időben előre és 

visszafelé számolt modellezése GDAS meteorológiai adatbázis segítségével, melynek térbeli 

felbontása 1° (16. ábra). Megválasztható a trajektóriák érkezési magassága, melyet 200, 500 és  

16. ábra: Budapestre érkező és a várost elhagyó légtömeg trajektóriája 2015. március 3-án. 

 

2300 m-nek jelöltem ki általános légkördinamikai megfontolások alapján (Draxler és Rolph, 

2015). Szabad paraméter a légtömegek vertikális mozgásának típusa (vertical velocity mode), 

a futtatás kezdési ideje és hossza órás felbontásban. A modellezés relatív bizonytalansága 10–
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30% közötti, mely erősen függ a futtatás hosszától. A trajektória-számítást nukleálódó 

légtömegek modellezésének vizsgálatára használtam fel. 

 

3.3.2 Sztochasztikus tüdőmodell 

Az aeroszol részecskék emberi tüdőben való kiülepedését az IDEAL (Inhalation, Deposotion 

and Exhalation of Aerosols in/from the Lung) sztochasztikus tüdőmodellel végeztük. A modell 

egyik legfontosabb jellemzője a morfológiai paraméterek megadott eloszlásokból történő 

számítása. A légzőrendszert számítási okokból extratorakális (ET), tracheobronchiális (TB) és 

acináris régióra bontottuk (17. ábra). Az extratorakális régióbeli kiülepedés szemi empirikus 

egyenlet alapján került meghatározásra (Hofmann és Koblinger, 1992). A TB és AC régiókban 

henger alakúnak feltételezett légút két kisebb átmérőjű légútra aszimmetrikusan válik szét. Egy 

ilyen egységet, melyet a nagyobb átmérőjű légút fele és a két kisebb átmérőjű légút fele 

együttesen alkot, bifurkációnak nevezünk. Ilyen bifurkációs egységekből épül fel a 

tracheobronchiális és acináris régió. Az AC régió végül félgömb alakú légzőhólyagocskákban 

végződik. A belélegzett részecskék ezen a rendszeren haladnak végig véletlenszerűen Monte 

Carlo módszer alapján, és 

ugyanazon az úton haladnak 

visszafelé kilégzés során. A 

véletlenszerűség két 

jelenség együttesének 

eredménye. Egyrészt egy 

részecske többmillió 

lehetséges útvonalon juthat 

el a léghólyagokig. Másrészt 

egy részecskének még egy 

adott útvonalon is az 

impakció, a szedimentáció 

és – főleg a kisméretű 

részecskék esetén – a diffúzió miatt különböző sorsa lehetséges. Emiatt nagyszámú részecske 

útvonalának szimulációja szükséges, mely minden esetben egy új útvonalat jár be. A vizsgált 

fizikai mennyiség végül az adott számú szimulációban kapott fizikai mennyiség statisztikai 

átlaga. A használt sztochasztikus tüdőmodellben a részecskék depozícióját Kaukázus-típusú, 

egészséges felnőtt nő különböző fizikai igénybevétele során modelleztük. A légutak 

17. ábra: Az emberi légzőrendszer vázlatos felépítése. 
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morfológiai adatai statisztikai eloszlásokból származnak. A tracheobronchiális légutak Raabe 

és munkatársai (1976), az acináris régióbeli légutak Haefeli-Bleuer és Weibel modellje (1988) 

alapján kerültek meghatározásra. A fiziológiai paraméterek kiválasztása Hofmann és Koblinger 

(1990), valamint ICRP (1994) ajánlása szerint történtek. A légzési térfogatok alvó, ülő, könnyű 

és nehéz fizikai igénybevétel esetén 444, 464, 992 és 1364 cm3, míg a légzési ciklus ideje 5,0, 

4,3, 2,9 és 1,8 s volt. Nehéz fizikai aktivitás során 50% orr- és 50% szájlégzést tételeztünk fel 

(ICRP, 1994). A szimulációk során az összes légúti generációban 100000 db részecske 

útvonalát és sorsát modelleztük. A modellből a következő származtatott mennyiségeket 

értékeltem ki. Megvizsgáltam a depozíciós frakció értékeit, mely a légzőszervben kiülepedett 

és a teljes belélegzett részecskeszám aránya. A depozíciós sebesség számítása – mely egységnyi 

idő alatt kiülepedett részecskék számát jelenti – a depozíciós frakció, a légköri részecskeszám-

koncentráció, légzési térfogatok és a légzés gyakorisága alapján történt. A különböző légúti 

generációk átlagos felülete (Salma et al., 2002a; Balásházy et al., 2007) az egységnyi idő alatt 

egységnyi felületre vonatkoztatott kiülepedési sebesség, vagyis felületi sűrűség depozíciós 

sebesség számításához volt szükséges. Becsléseink szerint az egyének közötti különbségek nem 

nagyobbak a modellezett értékek 25%–ánál (Koblinger és Hofmann, 1990). 

 

3.4 Adatkezelés és kiértékelés 

3.4.1 Meteorológiai paraméterek és légszennyező gázok 

A mérési kampányok során az adataimat egyéb segédmennyiségekkel egészítettem ki. 

Kampány és kutatási téma szerint csoportosítva az alábbi adatokat használtam fel. 

A 2008–2009-es évi méreteloszlások mérését az ELTE-OMSZ Városklíma mérőállomás 10 

perces időfelbontású szélsebesség és szélirány adatokkal egészítettem ki. A 2012–2013-as 

évben végzett DMPS mérésekhez a terepen felállított meteorológiai mérőállomás 10 perces 

felbontású adatait használtam. Ehhez az Országos Levegőszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) 

pesthidegkúti állomásán mért 1 órás felbontású PM10, SO2 és egyéb gázok koncentrációit is 

kiértékeltem. Az újrészecske-képződés trajektóriáinak és a szélrózsáknak számításánál az előző 

két helyszín szélsebesség és szélirány adataival dolgoztam. Az ultrafinom aeroszol részecskék 

mintavételi kampánya során a platformon mért 10 perces időfelbontású, helyszíni meteorológiai 

adatokat használtam fel. A HV-TDMA mérés során mind a helyi, mind az OMSZ-ELTE 

Városklíma mérőállomás 10 perces adatait, valamint az OLM Kosztolányi Dezső téri és Széna 

téri 1 órás időfelbontású PM10, SO2 és egyéb gázok koncentrációit felhasználtam. A Budapest–

K-puszta összehasonlító munka során a meteorológiai adatok regisztrációja Budapesten, a 
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Gilice téren (OMSZ száma: 12843) és a kecskeméti katonai reptéren (OMSZ száma: 12970) 

történtek. A mért hőmérséklet, páratartalom, szélsebesség, szélirány, felhőborítottság, 

légnyomás értékek felbontása 1 óra volt. A globálsugárzás Holtslag és Van Ulden (Foken, 2006; 

Weidinger et al., 2008) módszerével, a mért meteorológiai adatok alapján számolt érték. A 

keveredési réteg magasságának meghatározása az ECMWF Integrált Előrejelzési Rendszer 

ERA-Interim reanalízis alapján 0.5×0.5 térbeli és 3 órás időbeli felbontással történt (Dee et 

al., 2011). A budapesti PM10, SO2 és egyéb gázok koncentrációja a korábban említett 

Kosztolányi Dezső téri és pesthidegkúti adatokat jelölik. Az ózon és PM10 mérése K-pusztán 

valósult meg. További légköri gázok mérése a legközelebbi, százhalombattai (OLM S1) 

állomáson történtek. A mérési adatok lefedettsége 80% feletti, míg bizonytalansága kevesebb, 

mint 15%. 

 

3.4.2 Újrészecske-képződés és növekedés főbb jellemzői 

A DMPS mérésekből kapott első adatok (átmérő, koncentráció, idő) képi megjelenítésével 

kvázi-háromdimenziós ábrát kapunk, melyet kontúrplotnak nevezünk. Az abcisszán az idő, 

oordinátán a részecskék átmérője szerepel. A színskála jelzi a részecskék normalizált 

koncentrációját (26. és 28. ábra). Nukleációs esemény esetén a legkisebb átmérőknél a 

részecskék koncentrációja ugrásszerűen megnő, és növekedésük akár több órán keresztül is 

megfigyelhető. Ez okozza a kontúrploton a jellegzetes alakzatot, amit banángörbének 

nevezünk. 

A nukleációs gyakoriság meghatározása a kontúrplotok vizsgálatával történik. A 

méreteloszlások időváltozásának vizsgálatával különíthetőek el a nukleációs és nemnukleációs 

napok. A döntési eljárást az 18. ábra mutatja be. Ha a mérési napon több, mint 4 órán át nem 

volt mérés, akkor hiányzó adatnak soroltam be. Ha 20 nm alatt megjelenik egy új módus, és 

hosszabb időn át látható növekedés tapasztalható, akkor nukleációs eseményről beszélünk. Ha 

a módus rövid ideig van csak jelen, vagy egyéb körülmény nem teszi lehetővé az egyértelmű 

osztályozást, meghatározatlan eseményről beszélünk. Ha új módus nem jelenik meg, 

nemnukleációs napról van szó (Dal Maso et al., 2002).  
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 18. ábra: Az osztályozási folyamat diagramja. 

 

Keletkezési sebesség 

Új aeroszol részecskék képződésének egyik legfontosabb tulajdonsága a részecskék keletkezési 

sebessége, melyet az általános dinamikai egyenlettel fejezhetünk ki (Seinfeld és Pandis, 2006): 
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Az egyenlet jobb oldalának első tagja a koaguláció által létrejött részecskék számát, második 

tagja a koaguláció miatti veszteséget fejezi ki, ahol Nk a k monomert tartalmazó aeroszol 

részecskék száma egységnyi térfogatban, és K az összetapadó részecskék számát írja le. A 

harmadik, negyedik és ötödik tag a kondenzáció és párolgás során létrejövő részecskeszám-

változást írja le, ahol pk a részecske és k-mer ütközésének gyakorisága,  a k-merből kilépő 

részecskék aránya. A homogén nukleációban létrejövő aeroszol részecskék keletkezési 

sebességét J0 jelöli, g* a részecskék száma a kritikus méretű klaszterben, míg  értéke a 
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monomer méretétől függően 0 vagy 1. Az utolsó két tag a nukleáció mérettartományában lévő 

részecskék egyéb forrásait (Sk) és nyelőit (Rk) fejezi ki. A koaguláció miatti részecskenövekedés 

elhanyagolható mértékű a kondenzációs folyamat mellett. Elhanyagolható mértékű még a 

néhány nanométeres mérettartományban lévő aeroszol részecskék egyéb forrásai és nyelői, az 

ionok által vezérelt kondenzáció mértéke, továbbá a közel azonos méretű aeroszol részecskék 

koagulációja és a részecskék felületén lejátszódó kémiai reakciók is. Ezek ismeretében az 

egyenlet egyszerűbb kifejezésre hozható (Dal Maso et al., 2002): 

 

𝐽d =
d𝑁nuc

d𝑡
+ 𝐹𝑐𝑜𝑎𝑔 + 𝐹𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ,  (4) 

 

ahol J a d átmérőjű részecskék keletkezési sebessége, Nnuc az adott átmérőjű (tipikusan a 6–

25 nm közötti) részecskék koncentrációja, Fcoag a részecskék koagulációja, és Fgrowth a 

növekedés. A részecskék koagulációja kifejezhető az alábbi alakban: 

 

Fcoag = CoagSnuc Nnuc ≈ CoagSNMMD Nnuc  (5) 

 

A CoagSnuc koagulációs nyelő értéke a nukleációs módus medián mobilitási átmérőjének 

koagulációs nyelőjével közelíthető. Kis részecskék esetén igaz, hogy a nyelő kiszámítható az 

alábbi egyenlet értelmében: 

 

𝐶𝑜𝑎𝑔𝑆𝑑 = (
0,71

𝑑
)

−𝑚
CS,  (6) 

 

ahol m egy empirikus állandó, értéke 1,7 (Dal Maso et al., 2008). Az egyenlet jobb oldalán 

szerepel a kondenzációs nyelő (CS). Ez az aeroszol populációnak az a tulajdonsága, hogy 

mennyire képes a levegőben lévő kondenzációra képes gőzöket elnyelni. Diszkrét 

reprezentációban az alábbi módon fejezhető ki: 

 

CS = 2π𝐷 ∑ β𝑀(𝑑𝑖)𝑑𝑖𝑁𝑖𝑖 ,   (7) 

 

ahol D a kondenzálő gőz diffúziós együtthatója, M a molekuláris és kontinuum áramlás közötti 

átmenet korrekciós együtthatója, és Ni, di az adott csatornában lévő részecske koncentrációja és 

átmérője (Fuchs és Sutugin, 1971). A kondenzációs nyelő értéke erősen függ a részecskék 

koncentrációjától és méreteloszlásától. Nagy koncentrációk esetén nagyobb a kondenzáló 
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gőzök rendelkezésére álló felület a részecskék nagyobb összfelülete miatt. Emiatt a nyelő 

nagysága hatással van a részecskék növekedési sebességére. 

 

Növekedési sebesség 

A keletkező részecskék másik fontos tulajdonsága a növekedési sebesség. Ez a nukleációs 

módus medián átmérőjének időbeli változása (Kulmala et al., 2012): 

 

GR =
d𝑁𝑀𝑀𝐷

d𝑡
.   (8) 

 

A módus medián átmérőjének meghatározása logaritmikus eloszlást alkalmazó DoFit-

algoritmus segítségével történt (Hussein et al., 2005). A kapott NMMD-értékeket ábrázolva az 

idő függvényében a kezdeti szakasz (~15–20 nm-ig) lineáris. A kis részecskék kisebb 

térfogatuk miatt gyorsan nőnek, mert a kondenzáló gőz mennyisége nagy változást eredményez 

az átmérőben. A nagyobb részecskékre kondenzáló gőz viszont nem eredményez olyan mértékű 

változást, ezért ezek növekedési sebessége jóval lassabb (Lehtinen és Kulmala, 2003). 

 

Gázfázisú H2SO4 proxy 

Az újaeroszol részecskék képződésében és az azt megelőző klaszterek aktivilásában 

kulcsfontosságú a kénsavmolekulák szerepe. A légköri kénsav főleg kén-dioxidból származik, 

melynek fő forrása a kőszén, biomassza és gázolaj égetése, illetve a színesfém-kohászat. A kén-

dioxid hidroxil-gyökkel való reakciója során többlépéses folyamatban jutunk el a H2SO4-ig 

(Finlayson-Pitts és Pitts, 2000): 

 

SO2 + ∙OH → HSO3
∙  (9) 

HSO3
∙ + O2 → SO3 + HO2

∙  (10) 

SO3 + 2 H2O → H2SO4 + H2O  (11) 

 

A kénsav légköri koncentrációja igen kicsi (<106 cm-3), mérése rendkívül költséges berendezést 

igényel. Emiatt a H2SO4-koncentrációról közvetlen információ nem állt rendelkezésre. A kén-

dioxid koncentrációja a nap folyamán viszonylag állandó, mérése rutinfeladatnak számít. A 

hidroxil-gyök koncentrációja erősen függ a napsugárzástól. A kénsav becslésére bevezették a 

proxyt (Petäjä et al., 2009): 



30 

 

[H2SO4] ∝ 
[SO2]×GRad

CS
,  (12) 

 

ahol [H2SO4] és [SO2] rendre a kénsav és kén-dioxid koncentrációja, GRad a globálsugárzás és 

CS a kondenzációs nyelő. Az utóbbi időben több módszert vizsgáltak a pontosabb proxy 

meghatározására. Ismert olyan közelítés, ahol a globálsugárzás helyett az UVB sugárzást veszik 

figyelembe, vagy kiegészítették relatív páratartalommal is (Mikkonen et al., 2011). Újabban 

szatelit mérések alapján is számolnak proxyt (Sundström et al. 2015). A (12) egyenlet azonban 

az általánosan elfogadott közelítés. 

 

3.4.3 Higroszkopicitási és illékonysági növekedési tényező 

A részecskék higroszkopikus és illékonysági növekedési tényezője definíció szerint (Petters és 

Kreidenweis, 2007): 

 

GR(RH90%) = GFH= 
𝑑𝑝 (𝑇room,   RH90%)

𝑑𝑝 (𝑇room, RHdry)
  (13) 

 

ahol dp(Troom, RH90%) és dp(Troom,RHdry) a 90%-os páratartalmú és szobahőmérsékletű, valamint 

száraz (RH<20%) és szobahőmérsékletű részecskék átmérője, illetve 

 

 

GR(T) = GFV= 
𝑑𝑝 (𝑇, RHdry)

𝑑𝑝 (𝑇room, RHdry)
,  (14) 

 

ahol dp(T, RHdry) és dp(Troom,RHdry) az adott hőmérsékleten kezelt, száraz és szobahőmérsékletű, 

száraz (RH<20%) részecskék átmérője. 

 

A mérés elméleti hátterét a Köhler-egyenlet írja le, mely egy részecske felett a víz egyensúlyi 

gőznyomását, vagyis a telítettséget jellemzi (Köhler, 1936). A Köhler-egyenlet magában 

foglalja a Raoult- és Kelvin-hatást is. Kelvin-hatás alatt a részecskék azon tulajdonságát értjük, 

miszerint a görbült felületek felett az egyensúlyi gőznyomás értéke nagyobb, mint sík felszínek 

esetén. Raoult-hatás a kémiai összetételtől való függést írja le. Petters és Kreidenweis (2007) 

alkalmazta először a -Köhler modellt, hogy meghatározza a részecskék növekedési tényezőjét 

(): 
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S(d) =  
𝑑3−𝑑𝑝

3

𝑑3−𝑑𝑝
3  (1−𝜅)

 exp (
4𝜎𝑠/𝑎𝑀𝑊

𝑅𝑇𝜌𝑊𝐷
),  (15) 

 

ahol S(d) a telítési arány a csepp felett, d a csepp átmérője, dp az aeroszol részecske száraz 

átmérője, s/a a csepp felületi feszültsége, amit a víz felületi feszültségével közelítünk, R az 

egyetemes gázállandó, T a hőmérséklet, Mw és w a vízmoláris tömege és sűrűsége. Az 

egyenletet HV-TDMA mérésekhez 90%-os páratartalom esetén az alábbi alakra hozható: 

 

S(dp,GFH) =  
𝐺𝐹𝐻

3−1

𝐺𝐹𝑝
3 (1−𝜅)

 exp (
4𝜎𝑠/𝑎𝑀𝑊

𝑅𝑇𝜌𝑊𝐷
) = 0,9  (16) 

 

A paraméter a részecskék higroszkopicitását jellemzi a vízaktivitáson keresztül. Mivel 

minden vegyületnek más vízaktivitási együtthatója van, ezért a higroszkópos tulajdonságuk is 

eltér. A  tényező előnye, hogy a részecskék növekedését mérettől függetlenül írja le. A 

különböző átmérőjű részecskék növekedési tényezője emiatt összehasonlíthatóvá válik. 

A HV-TDMA mérések során a különböző átmérőjű részecskék (13) és (14) egyenlettel 

kifejezett növekedését mértük. A mért adatok (16) egyenlet szerinti reprezentációjával  

kifejezhető. Az invertálást Igor programmal végeztük el, mely figyelembe vette a különböző 

DMA-k közötti relatív páratartalom, áramlás és átviteli függvény különbségeket. A DMA által 

mért GF méreteloszlásokra függvényt illesztettünk, mellyel a  valószínűségi 

sűrűségfüggvényét kaptuk meg (Gysel et al., 2009). 

  



32 

 

4. Eredmények és megvitatásuk 

4.1 Belváros és városközeli háttér 

Az aeroszol részecskék koncentrációjának, méreteloszlásának és a nukleációs gyakoriságnak a 

vizsgálatát két egyéves mérési kampány keretében kb. 110000 db mérési spektrum kiértékelése 

alapján végeztem.  

 

4.1.1 Részecskeszám-koncentrációk 

Különböző méretfrakcióra vonatkozó napi medián koncentrációk a városközeli háttérben és a 

belvárosban jelentősen különböztek (1. táblázat). A teljes részecskeszám-koncentráció értékek 

között több, mint kétszeres különbség (3383  cm-3 és 7921 cm-3) volt. A legnagyobb napi 

medián koncentráció rendre 12793 cm-3 és 18596 cm-3 volt. Az ultrafinom részecskék napi 

medián koncentrációja 2248 cm-3 és 6005 cm-3 volt, mely jól mutatja a két helyszínen 

tapasztalható, gépjármű-emisszióhoz köthető különbséget is. Az N100-1000 részecskék 

koncentrációja mérsékelt volt, és igen kis változékonyságot mutatott éves skálán. Az ultrafinom 

részecskék járuléka 66% és 77% volt, vagyis a 100 nm-nél kisebb részecskék domináltak a 

légkörben mindkét helyszínen. Ez az arány jó egyezést mutat az európai városokban mért 

átlagos 76%-os aránnyal (Putaud et al., 2010). A belvárosi és városközeli háttér értékei 

közelítenek a kontinentális háttér értékéhez (Yli-Juuti et al., 2009). Nukleációs és 

nemnukleációs napokon a teljes részecskeszám-koncentráció is eltért az adott helyszíneken, 

azonban az ultrafinom részecskék koncentrációja közötti különbség számottevő volt. Jól 

mutatja ezt az UF részecskék járuléka, mely nukleációs és nemnukleációs napokon 76% és 64% 

volt a városközeli háttérben, illetve 80% és 75% volt a belvárosban. Az emissziós források miatt 

azonban a két helyszín között jelentős eltérés mutatkozott. Munkanapok és munkaszüneti napok 

koncentráció értékei közötti különbségek jól mutatták az antropogén hatást. A városközeli 

háttérben nem volt szignifikáns eltérés, a belvárosban azonban munkanapokon 1,2-szer 

nagyobb koncentrációkat tapasztaltam. 

A mért adatok tendenciában jól illeszkedtek a korábban hasonló mérési helyszíneken mért 

koncentrációkkal (Salma et al., 2014). A különbségek az évek közötti változékonyságokkal 

magyarázható. Korábbi mérések alapján Prágában 7,2×103 cm−3, Bécsben 8,0×103 cm−3 

(Borsós et al., 2011), Atlantában 21×103 cm−3 (Stolzenburg et al., 2005), Augsburgban 

12,2×103 cm−3 (Birmili et al., 2010) és Helsinkiben 16×103 cm−3 (Pakkanen et al., 2001) volt 

az átlagos részecskeszám-koncentráció. Látható azonban, hogy az adatok 

összehasonílthatóságát korlátozza a különböző városi környezetekre vonatkozó adatsorok. 
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1. táblázat: Aeroszol részecskék N6-100, N100-1000, N6-1000 és N6-100/N6-1000 napi medián és egyedi mérési ciklusból származó koncentrációk a 

városközeli háttérben és a belvárosban. 

Időszakok/mennyiség N6-100 [cm-3]  N100-1000 [cm-3]  N6-1000 [cm-3]  N6-100 / N6-1000 

 Háttér Belváros  Háttér Belváros  Háttér Belváros  Háttér Belváros 

Teljes év            

  Minimum 735 1784  322 435  1160 2308  0,29 0,52 

  Medián 2248 6005  1227 2283  3383 7921  0,66 0,77 

  Maximum 9160 14989  6879 8998  12793 18596  0,93 0,91 

  Átlag±szórás 2564±1398 6192±2165  1485±907 2524±1295  3852±1859 8285±2946  0,66±0,12 0,75±0,07 

Nukleációs napok            

  Minimum 298 333  127 87  654 407  0,34 0,35 

  Medián 2750 6577  974 2060  3802 8390  0,76 0,80 

  Maximum 30454 61514  7226 12528  31903 63266  0,99 0,98 

  Átlag±szórás 4172±3974 7918±5397  1190±732 2352±1421  5138±4092 9753±5901  0,75±0,14 0,79±0,10 

Nemnukleációs napok            

  Minimum 223 337  90 79  389 688  0,25 0,34 

  Medián 2003 5687  1353 2435  3257 7872  0,64 0,75 

  Maximum 19861 50629  11495 30127  26274 62340  0,98 0,98 

  Átlag±szórás 2611±2038 6582±3981  1693±1179 2880±1830  4013±2659 8884±4949  0,64±0,13 0,73±0,10 

Munkanapok            

  Minimum 288 333  127 79  488 407  0,25 0,34 

  Medián 2219 6188  1186 2285  3397 8232  0,68 0,78 

  Maximum 25869 61514  11495 12788  26283 63266  0,99 0,99 

  Átlag±szórás 3050±2637 7238±4566  1512±1094 2715±1712  4293±3025 9390±5386  0,68±0,14 0,76±0,10 

Munkaszüneti napok            

  Minimum 223 660  90 231  389 1205  0,26 0,34 

  Medián 2110 5264  1311 2356  3464 7361  0,65 0,74 

  Maximum 30454 50629  10955 30127  31903 62340  0,99 0,98 

  Átlag±szórás 3162±3205 6051±3667  1619±1062 2788±1854  4505±3477 8282±4555  0,66±0,15 0,72±0,10 
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Az N6–100 és N100–1000 medián napi menete jelentősen eltért a városközeli háttérben és belvárosi 

helyszínen nemnukleációs napokon (19. ábra). A belvárosban az ultrafinom részecskék 

koncentrációja a hajnali órákban volt a legkisebb. A kora reggeli órákban több, mint 

kétszeresére nőtt a gépjárműforgalom miatt. A délelőtt folyamán csökkent, és közel állandó 

szinten ingadozott a koncentráció. Délután 16–17 órától a délutáni csúcsforgalom és a 

keveredési réteg dinamikájának köszönhetően ismét nőtt a részecskék száma a belvárosban, 

mely késő éjszakára csökkent le 4000 cm-3 körüli értékre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19. ábra: Az N6-100 és N100-1000 koncentrációk medián napi menete nemnukleációs napokon. 

 

A 100–1000 nm közötti részecskék koncentrációjában különösebb változást nem tapasztaltunk. 

A kora reggeli és késő délutáni órák helyi maximuma jól követi az UF részecskék menetét. Ez 

mutatja, hogy emissziós forrásokból származtak 100 nm-nél nem sokkal nagyobb részecskék 

is. Ezek koncentrációjának napi menete követte a 100 nm-nél kisebb emissziós részecskék 

menetét. A városi háttérben hiányzott a reggeli és délutáni gépjárműforgalomból származó két 

csúcs az ultrafinom részecskék esetén. A kora délutáni órákban azonban egy hosszan elnyúló, 

lapos csúcsot azonosítottam. Ez az emberi tevékenység napi ritmusából származó kibocsátás és 

a keveredési rétegvastagság napi dinamikájának együttes eredménye volt. A nagyobb méretű, 

„öreg” részecskék koncentrációja szinte állandó volt a városközeli háttérben. A két mérési 

helyszín napi menete közötti különbség jól reprezentálja a város különböző pontjai közötti 

eltéréseket (Salma et al., 2014). 
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Nukleációs napokon az ultrafinom részecskék koncentrációjának medián napi menetében 12 

órát követően egy intenzív csúcs jelent meg (20. ábra). Ezt a légköri nukleáció okozza. A 

belvárosban ez a csúcs jól láthatóan az emissziós források részecskeszám-koncentráció 

értékeire szuperponálódott, és maximum koncentráció meghaladta a 12000 cm-3-t. A városi 

háttérben még markánsabban jelentkezett a nukleációs csúcs az alacsony átlagos 

koncentrációszint miatt. A hajnali, kora reggeli órákhoz képest az újrészecske-képződés során 

a koncentráció több, mint négyszerese lett, meghaladta a 8000 cm-3-t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20. ábra: Az N6-100 és N100-1000 koncentrációk napi medián menete nukleációs napokon. 

 

 

A városközeli háttérben munkanapok és munkaszüneti napok között nincs jelentős különbség 

(21. ábra). A részecskeszám-koncentrációk napi menete az emberek tipikus napi 

tevékenységéhez kapcsolódó menetet követte. A belvárosban azonban a délelőtti forgalmas 

időszakból származó emissziós csúcs kiszélesedett, és a maximuma eltolódott a késő délelőtti 

órákra. A késő délutáni csúcs hasonlóan alakult, azonban az antropogén hatás és az alacsonyabb 

esti keveredési határréteg vastagsága együtteseként a koncentráció elérte a munkanapi értéket. 
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21. ábra: A részecskeszám-koncentráció medián napi menete munkaszüneti és munkanapon. 

 

4.1.2 Méreteloszlások 

Meghatároztam az aeroszol részecskék medián méreteloszlását nukleációs és nemnukleációs 

napokra a városközeli háttér és belváros mérési helyszíneken (22. és 23. ábra). Az eloszlások 

medián átmérője maximuma 55 nm és 61 nm volt a háttérben és a belvárosban az összes napra. 

Az eloszlások medián átmérője a háttérben 34 nm volt nukleációs, és 84 nm volt nemnukleációs 

napokon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22. ábra: Az aeroszol részecskék medián méreteloszlása nukleációs és nemnukleációs napokon 

a városközeli háttérben. 
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Ez a belvárosban rendre 35 nm volt nukleációs, és 71 nm volt nemnukleációs napokon. A két 

helyszínen a nukleációs napok maximuma azonos átmérőnél jelentkezett, mert ugyanarról a 

jelenségről van szó. Ezeken a napokon a részecskék fő forrása az újrészecske-képződés volt. 

Nemnukleációs napokon az ultrafinom részecskék méreteloszlását a közvetlen emisszió 

határozta meg. A belvárosban a közelebbi emissziós forrásból származó, nagyobb intenzitású 

közúti forgalom miatt a méreteloszlás maximuma a kisebb átmérők irányába tolódott (Wåhlin 

et al., 2001). A csatornabeli koncentráció-értékek is jelentősen eltértek. A háttérben tipikusan 

kis részecskeszám-koncentráció fordult elő, mert az emissziós források intenzitása alacsony 

volt. Ezen a helyszínen a részecskék fő keletkezési folyamata a légköri nukleáció, emiatt ez a 

méreteloszlás nagyobb görbe alatti területtel jelent meg. Ezzel szemben a belvárosban 

nemnukleációs napokon is meghatározó volt az intenzív emissziós források jelenléte. Így a 

méreteloszlások azonos csúcsmagassággal jelentkeztek (Salma et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra: Aeroszol részecskék medián méreteloszlása nukleációs és nemnukleációs napokon a 

belvárosban. 

 

A háttérben méreteloszlások munkaszüneti és munkanapokon nagyon hasonlóan alakultak 

(24. ábra). Az eloszlások medián átmérője 59 nm, míg munkaszüneti napokon 49 nm volt. Ez 

a folyamatosan alacsony emissziós források miatt alakult ki. A belvárosban munkanapokon 

49 nm, munkaszüneti napokon 79 nm volt a medián átmérő. Az eltérést újra a gépjármű-

emisszió és az „öregedési” folyamatok okozzák. Hétvégéken kisebb részecskeszám-

koncentráció társult a nagyobb átmérőjű csúcsmaximum értékéhez. 
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24. ábra: Aeroszol részecskék medián méreteloszlása munkaszüneti és munkanapokon a 

háttérben és a belvárosban. 

 

A városközeli háttér esetén a 200 nm körül megjelenő „váll” művi effektus eredménye. Ennél 

a csatornánál vált a DMPS nagyfeszültség és áramlási értéket is. Ezen érték körül szerencsére 

nincs jelentős levegőkémiai aeroszol folyamat, amelyet eltakarna az effektus. 

 

4.1.3 Nukleációs gyakoriság 

Az átlagos évi nukleációs gyakoriság 28% és 20% volt a háttérben és a belvárosban (25. ábra). 

A havi nukleációs gyakoriság  eloszlása két helyszínen hasonló menetet mutatott. Mindkét 

évben az újrészecske-képződésnek télen minimuma, tavasszal és ősszel lokális maximuma volt. 

Ennek magyarázata elsősorban az intenzívebb biogén emisszió (VOC), mely a természet éves 

ciklusához kapcsolódik (Kiendler-Scharr et al., 2009). A háttérben márciusban (45%) és 

szeptemberben (53%), a belvárosban áprilisban (37%) és októberben (19%) volt a 

legintenzívebb az újrészecske-képződés. A különbségeket az évek közötti meteorológiai 

változékonyság okozta. A havi nukleációs gyakoriság éves menete a k-pusztai, kontinentális 

háttér mérőállomáson is hasonlóan alakult (Yli-Juuti et al., 2009). Ez az éves menet jól 

illeszkedik több európai helyszín hosszútávú méréseinek adatbázisából alakított egyik 

osztályba (Manninen et al., 2010). 
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25. ábra: Havi nukleációs gyakoriság eloszlása a városközeli háttérben (2011–2012) és a 

belvárosban (2013–2014). 

 

 

4.1.4 Kölcsönhatások a városközeli háttér és a belváros között 

Az újrészecske-képződési és növekedési folyamatot néhány alkalommal többszörös indulással 

figyeltem meg, amelyek jellemzően kétszer történtek egymás után néhány órás eltéréssel. 

Mindez a városközeli háttér kontúrgörbéin különösen jól elkülöníthető volt. Ráadásul a 

háttérben a kétszeres indulás mindkét ága banángörbe jellegű volt, illetve a többszörös indulás 

gyakrabban fordult elő ott. Emiatt a továbbiakban az ezen helyszínen regisztrált kétszeres 

nukleáció vizsgálatára szorítkozom. Az azonosított 43 nukleációs eseményből 8 volt kétszeres 
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indulású. Egyik ilyen esemény kontúrgörbéjét és néhány jellemző mennyiségét az 26. ábrán 

mutatom be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26. ábra: Kétszeres indulású nukleációs esemény 2012. 09. 30–án a városi háttérben. 

 

 

A 26. ábra felső panelén a méreteloszlások időváltozása látható, melyen kirajzolódik a kétszeres 

indulású újrészecske-képződés és a részecskék növekedése. Fekete pontok jelölik nukleációs 
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módus medián átmérőjét. Az első és második indulás J6 keletkezési sebessége 1,34 és 5,9 cm-

3 s-1, míg a növekedés sebesség a 6–25 nm tartományban 7,7 és 12,9 nm h-1 volt. A nukleáció 

t1 kezdési időpontja 9:53 és 12:18 óra volt a két indulás esetén. Az újrészecske-képződéshez 

kapcsolható mennyiségek jelentős és gyors időbeli változást mutattak. Az akkumulációs módus 

részecskéinek koncentrációja azonban nem változott. Ez azt jelzi, hogy ezen idő alatt a 

légkörben nem volt különösebb változás (keveredési réteg magasság vagy meteorológia). Nem 

találtam hirtelen bekövetkező változást a helyi szélsebesség és szélirány, napsugárzás 

értékekben vagy az érkező légtömegek mozgásában sem ebben az időszakban. A meteorológiai 

paraméterek, illetve a légtömegek mozgásában nem volt hirtelen változás, ezért a többszörös 

nukleációs folyamatot kiváltó ok más volt.  

 

Az egyedi keletkezési és növekedési sebesség értékeket az egyszeres és a kétszeres indulású 

nukleációs napokra a 27. ábrán mutatom be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ábra: Keletkezési és növekedési sebesség egyszeres (fekete) és kétszeres (1. indulás kék, 2. 

indulás piros) NPF esemény esetén. Összetartozó első és második indulást számok jelölik. 

 

A keletkezési és növekedési sebesség mindig nagyobb volt a későbbi, második, mint az első 

indulás esetén. Átlagos arányuk és szórásuk J6 és GR esetén rendre 2,5±1,0, illetve 1,8±0,5 volt. 

Az időkülönbség a két kezdési időpont között 0:51 és 2:52 között változott 2:12±0:36 
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átlagértékkel. Megállapítható tehát, hogy mindhárom nukleációs alaptulajdonság (J6, GR, t1) 

jelentősen különbözött. A későbbi indulást jellemző paraméterek azonban 3–5%-os 

bizonytalanságon belül megegyeztek az egyszeres indulást mutató újrészecske-képződés 

azonos paramétereivel. Ez a közös kiváltó okot erősíti. Ilyen célból megvizsgáltam 

csoportosítva a keletkezési, növekedési sebességet és kezdési időpontot. Az első csoportba az 

egyszeres indulású, illetve a kétszeres kezdési, első indulású NPF események kerültek. A 

második csoportot a többszörös indulású nukleációs események második indulása alkotja (2. 

táblázat). 

 

 2. táblázat: A nukleációs alaptulajdonságok egyszeres és kétszeres indulás esetén. 

Tulajdonság 
J6 

[cm–3 s–1] 

GR 

[nm h–1] 

t1 

[hh:mm] 

1 vagy 1. indulás (43 nap)    

Tartomány 0,35–8,8 3,0–10,7 6:07–12:07 

Átlag±szórás 2,1±1,5 5,1±1,5 8:44±1:10 

2. indulás (8 nap)    

Tartomány 0,96–5,9 8,1–12,9 9:05–12:18 

Átlag±szórás 3,7±1,6 10,1±1,7 10:27±1:05 

 

 

Az átlagos J6 értékek az 1. és egyszeres NPF indulás esetén nagyon hasonlítottak a K-puszta 

kontinentális háttér állomáson mért J10=1,2 cm–3 s–1  és 2,7 cm–3 s–1 értékhez (Yli-Juuti et al., 

2009). A második indulás keletkezési sebessége közeli volt Budapest belvárosi értékhez 

(J6=(4,2±2,5) cm–3 s–1). A növekedési sebesség és kezdési időpont hasonló tendenciát mutatott. 

Külön kiemelendő, hogy az összes egyedi növekedési sebesség a többszörös indulású NPF 

második kezdése esetén minden esetben nagyobb volt, mint az első kezdés vagy egyszeres NPF 

esetén. A kétszeres indulású nukleáció esetén a második indulás szennyezettebb környezetből 

származhat, melyet jól mutat a növekedési sebesség értéke. Csak azok a részecskék képesek 

túlélni a koagulációt szennyezettebb környezetben, melyek gyorsabban nőttek, mint tisztább 

levegőkörnyezetben. Ez a jelenség jellemző a szennyezett levegőkörnyezetre, ami esetemben 

nyilvánvalóan a városi levegő volt (Kulmala et al., 2005). A második indulás szennyezettebb 

környezetből való eredetét megerősítik szavannán végzett korábbi terepi mérések is (Hirsikko 
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et al., 2013). Kétszeres-háromszor indulású nukleációt is tapasztaltak. Az első indulást a 

tisztább környezetben lejátszódó regionális nukleációként azonosították, míg a többit a helyi 

ipari létesítmények által elősegített lokális újrészecske-képződésként magyarázták. 

 

Az eredmények azt is mutatják, hogy nem volt olyan egyszeres indulású nukleáció, melynek 

jellemző J6, GR és t1 értéke közül legalább kettő elérte volna a kétszeres indulású NPF második 

indulásának értékeit. Ez azt sejteti, hogy csak városra korlátozódó újrészecske-képződés nem 

történt. Vagyis az általános feltételek, melyek kedveznek a légköri nukleációnak általában, 

kiterjednek a teljes régióra. Ha ezen túlmenően kedvező feltételek állnak fenn, akkor később 

városi újrészecske-képzdődés is megvalósulhat. Ez elsősorban a regionális és városi 

légtömegek keveredését, keveredési réteg dinamikáját, városklímát és városi hőszigetet jelenti. 

Általánosságban a légtömegek keveredése elősegíti a légköri nukleációt, mely adott napon 

eredményezhet több, egymást követő nukleációs eseményt is. 
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4.2 Újrészecske-képződés térbeli kiterjedése 

A forrásterületek és érkezési irányok meghatározásához egy pontosabb, relatív módszert 

dolgoztam ki az automatizált módszerhez képest (Kristensson et al., 2014). A légtömegek 

időbeli mozgását a HYSPLIT modell segítségével modelleztem. 

Egy nukleációs esemény követéséhez három időparaméter bevezetésére volt szükség: a 

részecskenövekedés vége (te), a részecskék keletkezésének legkorábbi (t1) és legkésőbbi (t2) 

időpontja. A részecskenövekedés végét jelentette, ha 1) a banángörbe egyértelműen 

befejeződött a kontúrgörbén, 2) a nukleációs módus növekvő medián átmérője miatt az Aitken-

módussal egyesült, 3) jelentős helyi emisszió történt több, mint 1 órán keresztül. A t1 és t2 

időparaméterek meghatározása a DMPS első csatornájának tartalma alapján történt. Első 

lépésben a legnagyobb koncentrációt (cmax) határoztam meg. 

 28. ábra: Az újrészecske-képződés három időparaméterének meghatározása. 

 

Tekintettel arra, hogy a két vizsgált helszínen az abszolút koncentráció értékek jelentősen 

eltértek, relatív módszert dolgoztam ki. Belvárosban a t1 és t2 időpontja megfelelt a cmax/4 

helyek időbélyegének, ha cmax>40103 cm3, cmax/3-nak, ha cmax 30103 és 40103 cm3 között 

volt, és végül cmax/2 időpontnak, ha cmax<30103 cm3. A városközeli háttérben ezek az értékek 

a kisebb átlagos koncentráció és a nagyobb relatív különbségek a csatornák tartalma miatt 

különböztek. Ha cmax>30103 cm3, akkor az időparaméterek cmax/5-nál, ha cmax 15103 és 
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30103 cm3 között volt, akkor cmax/4-nél, és ha cmax<15103 cm3, akkor cmax/3-nál voltak (28. 

ábra). Ez az eljárás egyszerű, de hatékony módszer, mellyel jól kezelhető az esetenkénti 

fluktuáló adatsor is. A t1 és t2 időparamétereket ezenkívül eltoltam azzal az idővel, mely ahhoz 

szükséges, hogy a a nukleáció során keletkező, kb. 2 nm átmérőjű részecskék elérjék a DMPS 

alsó mérési határát (6 nm) (Kulmala et al., 2013). Ezt az időkülönbséget az adott nukleációra 

jellemző növekedési sebességből számoltam ki. 

A három időparaméter ismeretében a nukleálódó légtömeg érkezési területe kiszámolható. A 

mérési helyszínen te időpontból visszaszámolt trajektória indítható t1 és t2 időpontig. A 

trajektória t1-től t2-ig terjedő szegmense lesz az érkezési terület legtávolabbi része. Tehát a 

legtávolabbi pontokat a te-t1 és te-t2 határozzák meg. A mérési helyszínre te-1h-kor érkező 

légtömeg te-t1-1h és te-t2-1h időtartamú trajektória futtatása szükséges, hogy újra egy szegmenst 

kapjunk. A trajektóriák és szegmenseinek számolása így folyamatosan történt: a te értéket 

folyamatosan csökkentettem 1 órával egészen addig, amíg a te és t2 közötti időkülönbség egy 

óra lett (28. ábra). Végül a szegmensek végpontjainak összekötésével alakul ki a nukleálódó 

légtömeg érkezési területe. 

A szélsebesség adatokat az összes napra, a nemnukleációs napokra, valamint nukleációs 

időszakokra (t1–te) vonatkozóan a 3. táblázatban mutatom be. A két helyszín más tengerszint 

feletti magassága miatt a szélsebesség adatok nem teljesen összevethetőek. A belvárosban nincs 

jelentős eltérés az átlagos és medián értékekben nemnukleációs napok és nukleációs időszakok 

között. Ugyanakkor a városközeli adatok azt mutatják, hogy újrészecske-képződés esetén 

valamivel nagyobb az átlagos szélsebesség. Az uralkodó szélirány a belvárosi helyszínen észak-

északnyugati (22 és 20%), míg a háttérben délnyugat-déli (31 és 19%) volt. A különbség a helyi 

topográfiai jellemzőkkel magyarázható. A belvárosi helyszín a Duna felett kialakuló 

szélcsatorna közvetlen közelében fekszik, míg a háttérállomás nagyobb tengerszint feletti 

magasságon helyezkedik el. A két mérési helyszínre vonatkozó szélrózsákat az 29. ábrán 

mutatom be. 

Nemnukleációs napokon a belvárosban északkeleti-északi volt az uralkodó szélirány. Az 

átlagos szélsebesség a különböző szélirányok esetén 1,7 (DK) és 4,5 (ÉNy) m s-1 között 

változott. Nukleációs időszakok esetén ugyanakkor délkeleti-déli volt a domináns szélirány. A 

szélsebesség 2,4 (K) és 4,3 (ÉNy) m s-1 között változott. A városközeli háttérben az uralkodó 

szélirány délnyugati-déli volt nemnukleációs napokon. Az átlagos szélsebesség a különböző 

szélirányok esetén 0,13 (DK) és 0,32 (É) m s-1 között változott. Nukleációs időszakokban 

legtöbbször délnyugati szél (44%) volt a jellemző. Az irányfüggő átlagos szélsebesség értékek 

0,26 (K) és 0,53 (DNy) m s-1 között változtak. Ezek az adatok összességében azt mutatják, hogy 
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nukleációs időszakok során volt kitüntetett, északnyugati-délkeleti és délnyugati irányokból 

érkező szél. 

 

 29. ábra: Szélrózsa a belvárosban és a városközeli háttérben  

 nemnukleációs napokra (a, b) és nukleációs időszakokra (c, d). 

 

Megvizsgáltam a nukleálódó légtömegek érkezési területét a két mérési helyszínre vonatkozóan 

(30. és 31. ábra). A belvárosban 31, a városi háttérben 43 nukleációs esemény volt. Utóbbi 

helyszínen egy esetet nem meghatározható növekedési sebesség miatt kihagytam az 

értékelésből. A területeket sárga, míg azok átfedését narancs (2×) és piros (3×) szín jelzi. Az 

érkezési terület mérete és alakja nagyban függött az aktuális meteorlógiai körülményektől, főleg 

a szélsebességtől. A városi hátteret sokkal összetettebb alakzat jellemezte a belvároshoz képest. 

A magasabban fekvő, nyílt terület sokkal hosszabb trajektróriákat, trajektóriaszegmenseket és 

így nagyobb érkezési területet jelent. A légtömegek érkezésének eloszlása alapján a térképek 

függőleges és vízszintes irányban negyedekre tagoltam. A belvárosban 8 és 13 érkezési mező 

volt az ÉNy-i és DK-i szektorból valamint 5–5 mező az ÉK-i és DNy-i irányból. A városi 
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háttérben az ÉNy-i szektor volt a meghatározó 20 érkezési területtel. Északkeletről 6, DK-ről 

és DNY-ról 8–8 mező származott.  

3. táblázat: Szélsebesség [m s-1] értékek a nukleációs és nemnukleációs napokon két helyszínen. 

Helyszín/statisztika Összes nap Nemnukleációs 

napok 

Nukleációs 

időszakok 

Belváros 
   

minimum 0,10 0,10 0,15 

medián 2,6 2,4 2,7 

maximum 15,8 15,8 13,2 

átlag 3,0 2,8 3,1 

szórás 2,0 1,85 1,73 

Városközeli háttér 
   

minimum <0,10 <0,10 <0,10 

medián <0,10 <0,10 0,30 

maximum 3,1 2,7 3,1 

átlag 0,24 0,25 0,46 

szórás 0,43 0,43 0,58 

 

 

 

30. ábra: Nukleálódó légtömegek érkezési területe a belváros esetén. 
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Az érkezési területek azt mutatták, hogy a légtömegek nukleáció során nagyrészt az ÉNy és DK 

szektorból eredtek. Az északnyugati irányt befolyásolta az uralkodó szélirány is, de a délkeleti 

irány részletes magyarázata további vizsgálatokat kívánt. A modellezés közvetlenül azt is 

mutatta, hogy a belváros és a városközeli háttér között kölcsönhatás lehetséges a nukleáció 

szempontjából. Az érkezési területek között volt néhány, mely a Kárpát-medencén kívülről 

eredt. Az átlagos távolság a szórással együtt a belvárosi és háttér állomás esetén (121±102) és 

(238±160) km volt. A különbség a mérési helyszínek különböző tengerszint feletti magasságára 

vezethető vissza. A belvárosi trajektóriák indulási (legtávolabbi pontjának) magassága 

(221±134) m volt (1013±432) m keveredési határréteg mellett. A városi háttér modellezési 

adatai alapján a trajektóriák (398±291) m magasról indultak. Az átlagos keveredési határréteg 

(460±255) m volt. Ez azt jelenti, hogy a nukleációs események a keveredési rétegben játszódtak 

le, ugyanakkor néhány alkalommal a visszaszámolt trajektóriák túlnyúltak a Kárpát-medence 

határán. 

 

 31. ábra: Nukleálódó légtömegek érkezési területe a városközeli háttér esetén. 

 

A trajektóriák végpontja jelöli azt a helyet, ahonnan a nukleálódó légtömeg legnagyobb 

valószínűséggel érkezett. Közvetett információk azt mutatják, hogy az új aeroszol részecskék 

képződése gyakran Budapest egész területén azonosítható, vagyis összevethető a város 

méretével. Ennek megfelelően a város méretét kivetítettem visszaszámolt trajektóriák által 
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azonos te érkezési időkre, t1 és t2 időkig modellezve. A legtávolabbi terület így ezen pontok 

között valószínűsíthető, ezért ezeket összekötve egy sokszöget kaptam (32. ábra). Csak azt a 32 

nukleációs eseményt vizsgáltam, amikor a részecskenövekedés vége egyértelműen 

meghatározható volt. Ezek a nukleációs mezők egyrészt a trajektóriákkal megegyezően, 

másrészt az északnyugati és északkeleti szektorban jelentős számmal helyezkedtek el. Külön 

kiemelendő, hogy tipikusan nagyobb erdős terület felett voltak találhatók. Néhány alkalommal 

délkeleti irányban is tapasztalható ilyen mező Erdély térségében, ahol szintén nagyobb, erdős 

területek találhatóak. A nukleáció térbeli kiterjedésének további vizsgálata egyértelműen több, 

párhuzamosan működtetett műszer által szolgáltatott hosszabb adatsor segítségével lehetséges. 

 

 

32. ábra: Budapesten (fehér pont) azonosított nukleálódó légtömegek legtávolabbi 

feltételezhető területe. 
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4.3 Nukleációs események egyidejűsége 

4.3.1 Nukleációs események két mérőállomáson 

A budapesti és k-pusztai NPF esemény és növekedés tipikusan banángörbe alakúak voltak, 

mely jelzi, hogy a mérési helyszíneket viszonylag homogén légtömegek érték el több órán 

keresztül. Az éves átlagos nukleációs esemény 2008–2009-ben és 2012–2013-ban 24% és 28% 

volt Budapesten, míg K-pusztán rendre 31% és 39% (4. táblázat). A gyakoriság értékei a 

publikált adatok nagyobb értékeivel mutat egyezést (Kulmala et al., 2004 és hivatkozásai; 

Manninen et al., 2010; Avino et al., 2011; Borsós et al., 2012; Kerminen et al., 2012; Dall’Osto 

et al., 2013; Xiao et al., 2015). A gyakoriság a háttérállomás esetén nagyobbak voltak mintegy 

30% és 40%-kal a városhoz képest. Az újrészecske képződése összefüggésben van helyi és 

lokális folyamatokkal, például napsugárzás, hőmérséklet, páratartalom, felhőborítottság, 

biogén emisszió, keveredési réteg magassága vagy a már jelenlévő aeroszol részecskék 

koncentrációja és méreteloszlása (Birmili et al., 2000; Väkevä et al., 2000; Kiendler-Scharr et 

al., 2009; Hamed et al., 2011, Kulmala et al., 2011). Az NPF eseményt ugyanakkor elősegítheti 

vagy gátolhatja helyi hatás is. A nukleációs gyakoriság közötti különbség a két helyszínen ezen 

folyamatokkal van összefüggésben. A gyakoriság csökkenése – a háttér helytől a városi háttéren 

át a belvárosig – a növekvő szennyezettség miatt alakul ki. 

 

4. táblázat: Nukleációs osztályok száma a városi és a kontinentális háttér mérési helyszíneken. 

Időszakok/osztályozás Budapest K-puszta 

2008–2009 (365 nap) 

Nukleációs nap 83 100 

Nemnukleációs nap 229 146 

Nem meghatározható 34 78 

Hiányzó nap 19 41 

2012–2013 (366 nap) 

Nukleációs nap 96 125 

Nemnukleációs nap 231 180 

Nem meghatározható 19 40 

Hiányzó nap 20 21 
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Ennek oka a kedvező meteorológiai és légkörkémiai folyamatok a Kárpát-medence térségében, 

így például a magas évi középhőmérséklet, erdős területek és SO2 jelenléte (Hamed et al., 2010, 

Spinoni et al., 2014). Korábban azt gondolták, hogy csak tiszta levegőkörnyezetben fordulhat 

elő nukleáció (Mäkelä et al., 1997; Baltensperger et al., 2002; Kulmala et al., 2004). Kiderült, 

hogy szennyezettebb környezetben, városokban sem ritka esemény, hiszen a folyamatot a forrás 

és nyelő együttesen szabja meg. 

A nukleációs gyakoriság havi változékonysága is nagy hasonlóságot mutatott (33. ábra). 

 

 

33. ábra: A nukleációs gyakoriság havi változékonysága a városi és háttér mérési helyszíneken. 
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Mindkét eloszlást nagyon markáns évszakos változékonyság jellemzi. A gyakoriságnak télen 

minimuma, tavasszal és ősszel helyi maximuma van. A tavaszi csúcs 2008–2009-ben mindkét 

helyszínen áprilisra, míg 2012–2013-ban márciusra esett. A tavaszi maximum eltolódása az 

évek közötti meteorológiai viszonyok következménye (Dal Maso et al., 2005; Hamed et al., 

2010). Az őszi maximum mindkét helyszínen és évben egyformán szeptemberben volt. A 

tavaszi és őszi maximumok közötti változékonyság nem mutat tendenciát. A havi nukleációs 

gyakoriság jellegzetes, korábban már publikált éves menetet követ (Manninen et al., 2010). 

Ennek magyarázata a napsugárzáshoz és az illékony szerves vegyületek (VOC) biogén 

ciklusához köthető. A VOC-k oxidált vegyületei részt vesznek mind a nukleáció, mind a 

részecskék növekedésének folyamatában (Riipinen et al., 2011; Riccobono et al., 2014).  

Korrelációs analízissel megvizsgáltam a nukleációs események sorozatának kapcsolatát a két 

helyszínen. Minden naphoz hozzárendeltem -1, 0, 1 értéket, amennyiben nemnukleációs, nem 

meghatározható és nukleációs napról volt szó. A korrelációs együttható r=0,429, és a hozzá 

tartozó Student-féle t-érték t=12,829 volt. A kritikus t-érték n-2 szabadsági fokkal tkrit =3,912. 

Ez azt mutatja, hogy ugyanazon a napon, de a két helyszínen bekövetkező nukleáció között 

közvetlen, lineáris kapcsolat állt fenn. Ugyanakkor a jelenség nem magyarázható a nukleálódó 

légtömeg egyik helyszínről a másikra bekövetkező advekciójával, melyet később tárgyalok. 

Mindez azt sejteti, hogy a légköri nukleáció együttesen fordul elő a két mérési helyszínen. 

 

4.3.2 A nukleációs paraméterek helyszínek közötti változékonysága 

A nukleációt és a részecskék növekedését jellemző paraméterek között különbségeket 

tapasztaltam a két helyszín között. A keletkezési és növekedési sebesség, illetve a nukleáció 

kezdetének időpontját az 1A nukleációs napokra határoztam meg (5. táblázat). A részecskék 

keletkezési sebessége K-pusztán nagyobb, mint a háttér állomásokon számolt átlagos érték 

(Kulmala et al. 2004; Manninen et al., 2010). A növekedési sebesség 1–20 nm h-1 között 

változott, ami tipikus ezen a földrajzi szélességen kontinentális háttér állomások esetén. A 

növekedési sebesség értékek Budapesten nagyobbak voltak. Azok részecskék élik túl a 

koagulációt, melyek gyorsabban nőnek, mint a háttér állomások tisztább levegőkörnyezetében. 

A városi növekedési sebesség értékek hasonlóan alakulnak szennyezettebb környezetben (New 

Delhi: GR=11,6–167 nm h–1 (Kulmala et al., 2005), Mexikóváros: 15–40 nm h–1 (Iida et al., 

2008), Shanghai: 11,4±9,7 nm h–1 (Xiao et al., 2015)).  
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5. táblázat: Nukleációs paraméterek változása Budapesten és K-pusztán. 

Időszak/jellemző mennyiség Budapest K-puszta 

2008–2009 (365 nap)   

kiértékelhető napok száma 31 45 

J6 [cm–3 s–1] 4,2±2,5 2,7±1,9* 

GR [nm h–1] 7,7±2,4 4,8±2,3 

t1 [hh:mm UTC+1] 9:25±1:11 8:48±1:33 

2012–2013 (366 nap)   

kiértékelhető napok száma 43 55 

J6 [cm–3 s–1] 2,1±1,5 2,7±2,1* 

GR [nm h–1] 5,1±1,5 4,2±2,1 

t1 [hh:mm UTC+1] 8:44±1:10 8:31±1:27 

 * J10. 

 

A H2SO4 forrásait és nyelőit (12. egyenlet) külön Budapestre és K-pusztára a 34. ábrán mutatom 

be. Nukleációs napokon az aktuális t1 és tend, míg nemnukleációs napokon az átlagos t1 és tend 

időpontok között átlagoltam az adatokat. A nukleációs és nemnukleációs esemény adatpontjai 

eltérő jelleggel jelentek meg az ábrán. A log(P)-t megjelenítő egyenes diszkrimináns analízis 

segítségével került meghatározásra. Újaeroszol részecske képződése valószínűbb, ha nagyobb 

a forrás tag. Nemnukleációs napokra az alacsonyabb forrásintenzitás volt a jellemző. A 

kondenzációs nyelő kevésbé volt hatással a folyamatra viszonylag tág intervallumban. 

Ugyanakkor a CS=0,02 s-1 érték alatt kioltó hatással bírt a nukleációs folyamatra, mely a 

Kárpát-medence környezeti adottságai magyaráznak. Ha a nemnukleációs és nukleációs napok 

adatfelhője jól elkülönül, akkor a kondenzációs nyelőn kívül más hatásokkal magyarázhatók, 

melyek gátolják az újrészecske-képződést (kis VOC, NH3, amin koncentráció vagy nagy 

páratartalom). Fordított esetben (amikor az adatfelhők nem különülnek el egyértleműen) ez 

kisebb mértékű a kénsav meghatározó szerepe miatt. A kétféle nap adatfelhőjének elkülönülése 

Budapest esetén nyilvánvaló volt, azonban K-puszta esetén nem volt annyira egyértelmű. Ez 

jelzi, hogy elképzelhető egy alkalmanként fontos szerepet játszó, és összességében nem 

elhanyagolható H2SO4-forrás a kén-dioxid OH-gyökkel való reakcióján és/vagy az illékony 

vegyületek oxidációs termékein kívül. Ennek lehetőségét később, a 4.4.4 fejezetben mutatom 

be. 
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 34. ábra: A H2SO4 forrásai és nyelői Budapesten (a) és K-pusztán (b). 

 

Az időpontokat egyezményes koordinált világidőhöz képest egy órával korábban (UTC+1h) 

adom meg, hogy a téli és nyári időszámítást ne kelljen figyelembe venni. A nukleáció kezdete 

K-pusztán 5:35 (2009. 04. 28.) és 12:46 (2009. 06. 15.) között változott. A két év közötti 
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különbség nem jelentős. A kezdési időpontok a budapesti városi háttérben (2012–2013) és a 

belvárosban (2008–2009) 6:55 (2012. 08. 25.) és 12:24 (2012. 10. 11.), illetve 6:11 (2009. 04. 

28.) és 11:43 (2009. 05. 09.) között voltak. Az éves átlagos értékek között voltak különbségek 

(5. táblázat). K-pusztán korábban kezdődött a nukleáció, mint Budapesten. Azokon a napokon, 

amikor mindkét helyszínen volt nukleáció (64 nap), a nukleációk kezdetei közötti időkülönbség 

(t1) K-puszta és belváros között 1:12±0:53 óra, K-puszta és városi háttér között 1:21±0:51 óra 

volt. Összesen 22 nap volt (34%), amikor az újrészecske-képződés korábban kezdődött 

Budapesten. Az átlagos időkülönbség 59±43 perc volt. Az adatok azt jelzik, hogy a havi átlagos 

t1 korábbi nyáron, mint télen. A t1 paraméter évszakos változékonysága nem volt 

megfigyelhető. A részecskék keletkezésének és növekedésének nyomon követése átlagosan 

12:40 órán át volt lehetséges a kontinentális háttérben, 14:35 órát át a városi háttérben és 8:16 

órán át a belvárosban. Ez alatt az idő alatt a nukleálódó légtömeg 140–160 km utat tudott 

megtenni az átlagos szinoptikus szélsebesség érték alapján (7. táblázat). Ez összhangban azzal 

a munkával, amelyik bemutatja, hogy a nukleáció jelenségének térbeli kiterjedése összemérhető 

a Kárpát-medence méretével (Németh és Salma, 2014), illetve más modellezési számítások is 

hasonló eredményre vezettek a nukleálódó légtömegek térbeli kiterjedését illetően (Crippa és 

Pryor, 2013; Pietikäinen et al., 2014). 

 

4.3.3 Nukleációs események kiterjedtsége 

Budapest és K-puszta mérőhelyek különleges előnye, hogy az őket összekötő vonal 

megegyezik a térségben uralkodó széliránnyal. A régiónak ez a tulajdonsága különösen 

alkalmassá tette arra, hogy az újaeroszol részecske képződés egyidejűségét, időbeli eltolódását 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35. ábra: Budapestre (kék) és K-pusztára (zöld) érkező légtömegek 2009. 04. 09-én. 
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megvizsgáljam. Ezért visszaszámolt trajektóriákat határoztam meg és csoportosítottam azokat 

4 osztályba aszerint, hogy a trajektória az uralkodó széliránnyal párhuzamosan északnyugat 

felől vagy délkelet felől, vagy erre az egyenesre nagyjából merőlegesen érkeztek, illetve 

speciális meteorológiai viszonyok miatt nem volt meghatározható az érkezési irány (35. ábra). 

A trajektóriákat a két mérési helyszínen bekövetkező nukleáció szempontjából 

csoportosítottam: 1) Budapesten és K-pusztán is volt nukleáció (BpY&KpY), 2) csak 

Budapesten volt nukleáció (Bpy&KpN), 3) csak K-pusztán volt nukleáció (BpN&KpY), 

valamint 4) egyik helyszínen sem volt újrészecske-képződés (BpN&KpN) (6. táblázat). 

 

6. táblázat: Nukleáció és helyszín alapján csoportosított visszaszámolt trajektóriák. 

Trajektória 

iránya 

1: BpY&KpY  2: BpY&KpN  3: BpN&KpY  4: BpN&KpN 

[#] [%]  [#] [%]  [#] [%]  [#] [%] 

Párhuzamos - ÉNy 23 36  5 33  9 16  91 34 

Párhuzamos - DK 20 31  2 13  28 48  39 14 

Merőleges 16 25  8 54  21 36  136 50 

Egyéb 5 8  0 0,0  0 0,0  4 2 

Összesen 64 100  15 100  58 100  270 100 

 

Amikor mindkét helyszínen volt nukleáció, akkor a trajektóriák 67%-ban jöttek párhuzamos 

irányokból. Az északnyugati és délkeleti szektorból közel azonos számú légtömeg érkezett. A 

két helyszínen a nukleációk közötti időkülönbséget (t1) összehasonlítottam azzal az idővel, 

ami ahhoz szükséges, hogy egy légtömeg az átlagos szinoptikus szélsebességgel egyik 

helyszínről a másikra érhessen. Ennek vizsgálatára bevezettem a két idő arányát kifejező  

paramétert: 

 

 = 
∆𝑡1

𝐷
 WS ,  (17) 

 

ahol a Budapest és K-puszta közötti távolság, D=71 km. Ha τ  1, akkor a nukleálódó légtömeg 

nagy valószínűséggel advekcióval jutott egyik helyszínről a másikra. Ha τ jóval kisebb 1-nél, 

akkor a légtömeg nem juthatott egyik helyszínről a másikra, így a nukleáció máshol játszódott 

le. Néhány alkalommal  >>1, amit az időnkénti extrém szélsebesség (WS>7 m s-1) okozott. A 
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 paraméter átlaga a szórással és medián értéke 0,34±0,25, illetve 0,31 volt. Nem volt különbség 

az északnyugati és délkeleti szektor értékei között. Ez azt mutatja, hogy a légtömeg a két 

helyszín közötti távolság harmadáig jutott, amikor a másik helyszínen már elkezdődött az 

újrészecske-képződés. A merőleges érkezési irányok esetén jelentős eltérések mutatkoztak. A 

budapesti nukleáció átlagosan 1:11 órával később (t1) kezdődött. Ennek oka a nagyobb 

kondenzációs nyelő értéke a városi környezetben. Az időkülönbség rávilágít a nukleációs 

folyamat komplexebb tulajdonságára is. A két helyszínen bekövetkező nukleációs esemény 

közvetlen kapcsolata azt mutatja, hogy ugyanazon nukleációs jelenség megnyilvánulásáról van 

szó. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy az újrészecske-képződés térben és időben egyszerre, 

azonos intenzitással jelentkezik a Kárpát-medencében. Térbeli koncentráció gradiensek, a 

keveredési réteg dinamikája, helyi kioltó hatások eredményezhetnek térbeli és időbeli 

változékonyságot. Néhány esetben nem zárható ki a nukleálódó légtömegek advekció okozta 

megjelenése a két helyszínen. A trajektóriák többsége a Kárpát-medencéből indult (32. ábra). 

Ez az eredmény alátámasztja és megerősíti a nukláció térbeli kiterjedésére vonatkozó 

eredményeket. 

 

4.3.4 A légköri nukleáció szubregionális változékonysága 

Összesen 15 és 58 nap volt, amikor az egyik mérési helyszínen volt újrészecske-képződés, a 

másik helyszínen nem. Ez jelzi, hogy a nukleáció során térbeli heterogenitás volt. A 

különbségek vizsgálata céljából megvizsgáltam a meterológiai adatokat, légszennyező gázok 

koncentrációit és néhány származtatott mennyiséget. Az adatokat a különböző napokra 

átlagoltam (7. táblázat). Ha mindkét helyszínen volt nukleáció, akkor mindkét helyszín 

individuális t1 és tend idejét, ha csak egyik helyszínen, akkor annak t1 és tend idejét alkalmaztam 

mindkét helyszínre. A BpN&KpN esetben az átlagos t1 és tend idő között átlagoltam. A átlagos 

globálsugárzás és H2SO4 proxy számítása során tend idő (nukleációs növekedés vége) helyett a 

relevánsabb t2 (nukleáció kezdetének vége) időt vettem figyelembe. Ennek oka, hogy tend idő 

esetén általában már vagy nagyon kicsi volt a napsugárzás intenzitása (késő délután, este) vagy 

már az intenzitás értéke nulla, ami az átlag értékét indokolatlanul elhúzza. Az így kapott 

adatokat végül átlagoltam a 4 lehetséges helyszín-esemény kombináció szerint. 
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7. táblázat. Medián H2SO4 proxy, kondenzációs nyelő (CS), SO2 koncentráció, globálsugárzás (GRad), relatív páratartalom (RH), levegő 

hőmérséklet (T), szélsebesség (WS), felhőborítottság (n), keveredési réteg (PBL) magasság, O3 koncentráció az adott és megelőző napon, 

ultrafinom aeroszol részecskék szám szerinti koncentrációja 10 és 100 nm (N10–100) között, PM10 tömegkoncentráció értékek, ha 1) NPF Budapest 

és K-puszta állomáson is volt nukleáció (BpY&KpY), 2) csak Budapesten volt nukleáció (BpY&KpN), 3) csak K-pusztán volt nukleáció 

(BpN&KpY) és 4) egyik helyszínen sem volt újrészecske-képződés (BpN&KpN). 

Mennyiség 1: BpY&KpY  2: BpY&KpN  3: BpN&KpY  4: BpN&KpN 

 Budapest K-puszta  Budapest K-puszta  Budapest K-puszta  Budapest K-puszta 

Proxy×10–4 [g m–5 W s] 42 43  33 31  17,3 26  14,7 13,0 

CS×103[s–1] 7,9 6,6  8,8 6,8  14,6 8,1  11,9 9,6 

SO2 [g m–3] 7,1 6,2  6,9 5,3  7,6 6,9  7,2 6,1 

GRad [W m–2] 310 276  338 346  225 240  113 122 

RH [%] 40 45  41 44  54 61  70 78 

T [C] 18,2 17,4  22 24  16,0 15,6  7,7 8,0 

WS [m s–1] 2,6 3,5  2,2 2,9  2,2 3,7  2,1 3,0 

n [okta] 2,6 2,5  4,4 4,8  5,6 5,3  6,4 6,3 

PBL [km] 0,96 0,95  1,31 1,31  0,78 0,81  0,57 0,53 

O3 [g m–3] 76 83  93 96  61 75  46 52 

O3 előző napon [g m–3] n.r. 76  n.r. 62  n.r. 75  n.r. 49 

N10–100×10–3 [cm–3] 8,5 8,3  8,2 2,6  6,5 7,3  4,1 2,6 

PM10 [g m–3] 21 21  20 16,9  26 22  28 23 

n.r.: nem releváns 
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A táblázatból látható, hogy a globálsugárzást, páratartalmat, hőmérsékletet és a keveredési réteg 

magasságot a napsugárzás évszakos változékonysága befolyásolta. Emiatt körültekintően 

értékeltem ki az adatokat. A relatív páratartalom negatív hatással van az újrészecske-

képződésre, különösen 60–65% felett (Boy és Kulmala, 2002b; Hamed et al., 2011). A PM10 

tömegkoncentráció és szélsebesség látszólag nem magyarázza a térbeli heterogenitását a 

folyamatnak. Az ultrafinom részecskék koncentrációja csak jelzi, hogy NPF során  megnő a 

szám szerinti koncentráció kb. kétszeresére-háromszorosára (Salma et al., 2011). Az átlagos 

ózon-koncentráció nagyobb volt K-pusztán, mint Budapesten, és nagyobb volt nukleációs 

napokon, mint nemnukleációs napokon, mely nagyobb fotokémiai aktivitásra utal. A 

felhőborítottság gyenge antikorrelációt mutatott a nukleációval, melyet más helyszíneken is 

tapasztaltak (Baranizadeh et al., 2014). A kén-dioxid koncentrációja nem mutatott jelentős 

eltérést a különböző napokon. Tehát ez a prekurzor vegyület többnyire feleslegben volt az idő 

nagy részében, annak ellenére, hogy 1990 és 2004 között az SO2-kibocsátás 60%-kal csökkent 

sok európai országban, közütk Magyarországon is. Újrészecske-képződés tipikusan alacsony 

kondenzációs nyelő értékek során fordult elő. Nemnukleációs napokon mintegy 50%-kal volt 

nagyobb. Ez jelzi, hogy a kondenzációs nyelő hatással van a nukleációra a városi térségében, 

és akár gátja is lehet a nukleációs folyamat elindulásának. Ugyanakkor K-pusztán a nyelő nem 

mutatott nagyobb változékonyságot. A H2SO4 proxy jelentős különbséget mutatott, de részben 

köthető az NPF havi gyakoriságának eloszlásához. Medián értéke nukleációs napokon 

Budapesten és K-pusztán 2,3 és 1,4 nagyobbak, mint nemnukleációs napokon. Ez egyértelműen 

mutatja a H2SO4 meghatározó szerepét a légköri nukleációban Budapesten. A napi medián 

proxy meneteket is megvizsgáltam, melyeket órás átlagként ábrázoltam (36. ábra). A proxy 

értékek K-pusztán nagyobbak voltak, mint Budapesten. Ez az alacsony kondenzációs nyelő 

értékekkel magyarázható a háttér állomáson. A globálsugárzás és kén-dioxid koncentrációja 

nem mutatott jelentős térbeli különbséget. A nukleációs nap maximuma (BpY&KpY) nagyobb, 

mint nemnukleációs napon (BpN&KpN). Külön kiemelendő az az eltérés, hogy a proxy 

nukleációs napokon az átlagos kezdési időkor (t1=9:25 óra) egy érték felett (>45×104 g m–5 W 

s), míg nemnukleációs napokon egy érték alatt (<25×104 g m–5 W s) volt. Ez a különbség jól 

szemlélteti a H2SO4 rendelkezésre álló mennyiségét, és Budapesten megmagyarázza a NPF 

előfordulását. A H2SO4 teljes mennyisége (a görbe alatti terület) is fontos tényező, mert 

kedvezően befolyásolja a részecskék növekedését, ami a kifejlett banángörbét eredményezi. 

Ezzel szemben a háttér állomáson a nukleáció átlagos kezdetén (t1=8:40 óra) a proxy értéke egy 

szűk sávban mozog, kivétel BpY&KpY esetén. Ennek oka egyrészt, hogy K-pusztán a 
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nukleáció viszonylag korán kezdődött, a napsugárzás intenzitása még alacsony és viszonylag 

állandó volt. Másrészt a H2SO4 proxy csak a kén-dioxid OH-gyökkel való oxidációját veszi 

figyelembe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. ábra: Gázfázisú H2SO4 proxy átlagos napi menetek Budapesten és K-pusztán, amikor 

mindkét (BpY&KpY), csak egyik (BpY&KpN és BpN&KpY), illetve egyik helyszínen sem 

(BpN&KpN) volt nukleáció. 

 

Az OH-gyök keletkezéséhez napsugárzás szükséges, és emiatt a koncentrációja éjjel 

elhanyagolható. Terepi mérések laboratóriumi kísérletekkel és elméleti számításokkal 

alátámasztva azt mutatják, hogy stabilizált Criegee-intermedierek részt vesznek a kén-dioxid 

H2SO4-vá való oxidálásában (37. ábra). A kénsav koncentrációjának akár 33–46%-áért is 

felelősek lehetnek a biradikálisok. Telítetlen szerves vegyületek, a természetben különösen a 

növényzet által nagy mennyiségben emittált terpének (-pinén, -pinén, limonén) 

ozonolízisével keletkeznek (Mauldin III et al., 2012; Boy et al., 2013): 

 

  

 37. ábra: A Criegee-biradikális keletkezése ozonolízissel. 

primer ozonid szekunder ozonid Criegee-biradikális 

Idő [hh:mm] Idő [hh:mm] Idő [hh:mm] Idő [hh:mm] 
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Közvetett módon ez azt jelenti, hogy a nukleációt biogén folyamatok által termelt vegyületek 

segíthetik elő erdős területeken, mint a kontinentális háttér állomás K-pusztán. Mivel ezen 

vegyületek reakciómechanizmusairól kevés ismerettel rendelkezünk, ezért az ózon 

koncentrációját vizsgáltam meg a nukleációt megelőző napra vonatkozóan is. A medián 

koncentráció az NPF előtti napon jelentősen alacsonyabb volt, amikor K-pusztán nem, 

Budapesten viszont volt újrészecske-képződés. Fordított esetben az ózon koncentrációja NPF 

előtti napon nagyobb volt K-pusztán úgy, hogy Budapesten nem regisztráltunk banángörbét. A 

BpY&KpY és BpN&KpN esetben a medián O3-koncentráció két egymást követő napon 

hasonlóan alakult. Ez azt jelzi, hogy kapcsolat lehet az ozonolízisen keresztül az ózon 

koncentrációja és az újrészecske-képződés között erdős területeken. Az ózon mellett 

kondenzációra képes illékony szerves vegyületek, kéntartalmú szerves vegyületek és aminok is 

elősegíthetik a nukleációs folyamatot ködkamrában végzett kísérletek alapján (Metzger et al., 

2010; Riccobono et al., 2014). Különös az -pinén ozonolízise közben keletkező extrém 

alacsony illékonyságú szerves vegyületek (extremely low-volatile organic compounds, 

ELVOC) játszhatnak szerepet az újrészecskék keletkezése és növekedése során (Ehn et al., 

2014). Egyrészt a nukleáció szempontjából légköri körülmények között jelentős mennyiségben 

keletkeznek, másrészt dimerjeik elég nagyok, hogy nanoméretű kondenzációs magvakként 

szolgáljanak a későbbi kodenzációs lépésben.  
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4.4 Ultrafinom aeroszol részecskék mintagyűjtése 

Az ultrafinom aeroszol részecskék mintagyűjtését 2014. április és június között valósítottam 

meg a BpART platformon. Elektrosztatikus precipitátor alkalmazásával a gyűjtést 200-as 

szálsűrűségű formwar csipkével bevont gridre (Ted Pella Inc., USA) végeztem. A DMPS által 

on-line mért részecskeszám méreteloszlás vizsgálatával 10 nukleációs esemény kezdeti és 

végpontja között exponáltam a szubsztrátot az alábbi módon. Amikor a méreteloszlások során 

a nukleációs módus megjelent, a legkorábbi időpontban bekapcsoltam a precipitátort. Amikor 

a DMPS első 1–2 csatornájában (d=6–7 nm) a részcskeszám-koncentráció jelentősen csökkent, 

a precipitátort kikapcsoltam. A két, bekapcsolási és kikapcsolási időpont megfelel a nukleációs 

t1 és t2 időparaméternek. A mintagyűjtési ciklust összesen 10 alkalmomal ismételtem meg 

nukleációs esemény során (8. táblázat). 

 

8. táblázat: Ultrafinom részecskék mintagyűjtési időszakainak főbb jellemzői. 

Mintagyűjtés Mintagyűjtés Időtartam N6–25 N6–1000 N6–25/N6–1000 T RH 

sorszáma kezdete [h:mm] [cm–3] [cm–3] [%] [C] [%] 

1 04. 24. 11:46 2:30 14471 22367 65 23 56 

2 04. 27. 11:31 3:04 11464 15504 71 21 49 

3 04. 29. 11:54 0:55 10724 15428 48 21 58 

4 04. 30. 12:29 2:00 7380 17823 43 23 48 

5 05. 06. 11:58 1:54 3656 8801 40 20 48 

6 05. 07. 09:56 2:48 18720 28876 63 20 60 

7 05. 19. 11:29 2:06 6550 11040 57 24 54 

8 05. 22. 11:45 2:03 6256 12506 50 28 46 

9 06. 02. 10:52 1:49 8084 11207 71 22 52 

10 06. 11. 11:23 2:09 12871 24302 52 33 42 

Medián  2:04 9404 15466 55 22 51 

 

A teljes részecskeszám-koncentráció nagyobb volt a korábbi évben mért éves medián 

11,8×103 cm3 értéknél az azonos mérési helyszínhez képest. Ez várható, ha valóban a nukleáció 

és az azt követő részecskenövekedés során történt a mintagyűjtés. Az N625 aránya a teljes 
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részecskeszám-koncentrációhoz 55% volt, mely megerősíti azt is, hogy valóban nukleáció 

során történt a mintagyűjtés, vagyis a szubsztráton lévő részecskék nagyobb része nukleációból 

származik. 

A medián részecskeszám-méreteloszlásból származó medián elektromos mobilitási átmérő 

20 nm volt, mely jelentősen kisebb az azonos helyszínen, korábban mért 42 nm-nél (38. ábra). 

Ez megerősíti, hogy a részecskék a növekedési szakaszuk kezdeti részén voltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38. ábra: Medián részecskeszám-méreteloszlás az UF mintagyűjtés alatt. 

 

A szubsztrátról készült elektronmikroszkópos képeken több típusú aeroszol részecske 

azonosítható (39. ábra). 

 

39. ábra: Az elektrosztatikus precipitátorral gyűjtött minta elektronmikroszkópos képe, melyen 

szulfát/szerves részecske (fekete nyíl) és koromaggregátum (fehér nyíl) látható. 
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Korom aggregátumok, különböző arányú belső keveredésű szulfát-szerves részecskék és 

kátránygömbök azonosítása történt meg. Néhány, durva frakcióból származó, elsődleges 

antropén eredetű és ásványi részecske is jelent volt a mintában, de ezeknek a vizsgáltatát 

kihagytam. 

A koromaggregátumok 10–50 nm átmérőjű, gömb formájú részecskék, melyek gyakran 

elágazó, klaszterszerű formában voltak jelen. Maguk a gömb formájú részecskék grafénszerű, 

rétegzett szerkezettel rendelkeztek, és nem mutattak változást az elektronsugár és vákuum 

hatására. A felvételeken látható 1–2 gömböt tartalmazó aggregátum is. A kevert szerves és 

szulfáttartalmú részcskék egyik tulajdonsága, hogy érzékenyek az elektronnyalábra. A 

szulfáttartalmú komponens elszublimált, és a szerves összetevők maradványa látható a 

szubsztráton. A mintákon található kátránygömbök közel tökéletes gömb alakúak, optikai 

medián átmérőjük 100–500 nm között van (Pósfai et al., 2004). Ezzel tipikusan belső szerkezet 

nélküli részecskék, melyek nem aggregálódnak más részecskékkel. 

Ezen túlmenően azonosítottam az aeroszol részecskék egy új csoportját. Ezek a részecskék 

egyesével fordulnak elő, nem aggregálódott struktúrát mutatnak. Méretük a 

koromaggregátumokéval megegyező vagy kisebb. Optikai átmérőjük 12 és 50 nm között 

változott 27 nm medián átmérővel (40. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40. ábra: UF részecskék méreteloszlása TEM-felvételek alapján. 

 

A részecskék homogén, de gyenge kontrasztot mutattak a háttérhez képest, mely film- vagy 

lemezszerű alakra utal a szubsztráton. A vastagságuk meghatározását nehezítette a 

kétdimenziós képalkotás, illetve az, hogy néhány részecske lemezszerű felületével az 
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elektronnyalábra merőleges helyezkedett el. A TEM-felvételek alapján a részecskék maximális 

vastagságát 15 nm-re becsültem (41. ábra). Lemezszerű, 27 nm átmérőjű és 10 nm vastag 

részecskéket feltételezve a számolt térfogat-ekvivalens átmérő 22 nm volt, mely jó egyezést 

mutatott a mért 20 nm medián mobilitási átmérővel. A részecskék eloszlása a szubsztráton nem 

volt egyenletes. A grid különböző régióin vagy nagy számban, vagy nem fordultak elő. Egyik 

lehetséges magyarázat a mintagyűjtés művi effektusa, mely aerodinamikai okokkal 

magyarázható. A másik lehetőség, hogy a részecskék már képződésük során inhomogén 

eloszlást mutattak a légkörben. Virtanen és munkatársai (2010) felvételein a másodlagos 

szerves aeroszol részecskék is hasonló térbeli eloszlást mutatnak. Nukleációból származó, 

korom és kevert szerves/szulfát részecske látható a 41. ábrán pásztázás közben és után. A 

nukleációból származó részecskék ellenálltak a vákuumnak, azonban az elektronnyaláb 

hatására illékonyan viselkedtek. Néhány másodpercig tartó expozíció után nyom nélkül 

elpárologtak a szubsztrátról. 

 

 

41. ábra: Frissen nukleálódótt részecskék elektronnyalábbal történő pásztázás kezdetén (a) és 

végén (b). 

 

A koromrészecske változatlan maradt, míg a kevert szerves/szulfát részecske elveszítette 

anyagának jelentős részét. Elemtérképek felvétele során szén (C), oxigén (O) és kén (S) 

vizsgálatát végeztük el (42. ábra). Egyik felvétel sem mutatta valamelyik elem nagyobb 

koncentrációját ott, ahol a nukleálódott részecskék voltak megtalálhatóak. Ennek magyarázata 



66 

 

egyrészt a nagyon kis anyagmennyiség, amely a szubsztráton jelen volt, másrészt a részecskék 

nagyobb része elpárolgott az elektronnyaláb hatására. A részecskék kémiai összetételének 

megállapítására további lehetőség lehet aberráció-korrigált technikák használata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42. ábra: Frissen nukleálódótt részecskék szén, oxigén és kén elemtérképe. 
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4.5 Légzőszervi kiülepedés 

4.5.1 Elektromos mobilitási és aerodinamikai átmérők 

A DMPS 10 perces adataiból medián részecskeszám-méreteloszlásokat határoztam meg 

Budapest négy helyszínére vonatkozóan (városközeli háttér, utcakanyon, belváros, alagút, lásd 

3.2 fejezet). A belélegzett aeroszol részecskék esetén a diffúzió (Brown-mozgás), impakció és 

szedimentáció (gravitációs ülepedés) a meghatározó depozíciós folyamat az emberi 

légzőszervben. A 100 nm-nél kisebb részecskék számára a diffúzió a fő depozíciós 

mechanizmus, melyben a mobilitási átmérő releváns mennyiség. Ugyanakkor az 1 m-nél 

nagyobb részecskék esetén az impakció és szedimentáció válik meghatározóvá, melyet az 

aerodinamikai átmérő (da) fejez ki megfelelően A két tartomány között mindkét folyamat, tehát 

mindkét típusú ekvivalens átmérő szerepet játszhat. A méreteloszlásokat kifejeztem egyrészt 

mobilitási átmérővel, másrészt az ebből számolt aerodinamikai átmérő reprezentációban is 

(DeCarlo et al., 2004; Khlystov et al., 2004; Ondráček et al., 2009): 

 

𝑑𝑎 = √
𝜌𝑝

𝜌0

1

𝜒

𝐶𝑐(𝑑𝑣𝑒)

𝐶𝑐(𝑑𝑎)
𝑑𝑣𝑒,  (18) 

 

ahol dve a térfogat-ekvivalnes átmérő, ρp és ρ0 a részecske sűrűsége és az egységnyi sűrűség 

(ρ0=1 g cm3), χ a részecske dinamikus alaktényezője, és Cc(d) a d átmérőjű részecske 

Cunningham-faktora. Feltételeztem, hogy a részecskék gömb alakúak, ami alapján χ=1 és 

dve=dmob. 

Korábbi tanulmányok azt mutatták, hogy az agglomerálódott (pl. korom, diesel gépjármű 

emisszió) UF részecskék sűrűsége az átmérő függvényében csökken (Park et al., 2004; 

Giechaskiel et al., 2009; Rissler et al., 2013). A sűrűségbeli eltérések függnek az elsődleges 

részecskék konkrét forrásától, az agglomerátum kiterjedtségétől és az égési körülményektől. 

Ugyanakkor az átlagos, légköri környezetben előforduló másodlagos eredetű, ultrafinom 

aeroszol részecskékre elfogadhatóak a fenti közelítések. Az aerodinamikai átmérőben kifejezett 

méreteloszlások ismeretéhez szükség volt a normalizált koncentráció adatok ∆logdmob-ról 

∆logda-ra való konvertálására is. A mért és átszámított részecskeszám medián 

méreteloszlásokat mobilitási és aerodinamikai reprezentációban szemléltetem (43. ábra). 
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43. ábra: Medián részecskeszám-méreteloszlások elektromos mobilitási (a) és aerodinamikai 

(b) átmérők szerint a négy mérési helyszínen. 

 

Az átlagolás az Aitken- és az akkumulációs módus kiszélesedését eredményezte. Emiatt a két 

módus egy széles csúccsá olvadt össze. A csúcs alatti területből számolt teljes részecskeszám-

koncentráció a városi háttérben, belvárosban, utcakanyonban és az alagútban 2,9×103, 8,1×103, 

14,4×103 and 103×103 cm3 volt. A medián mobilitási átmérő rendre 70, 42, 35 és 42 nm volt, 
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míg a geometriai szórás 2,6 és 2,9 között változott. Az NMMD csökkenő tendenciát mutat a 

friss gépjármű-emisszióval. Ez alól az alagút kivételt jelent, mert az alkalmazott ventilláció 

külső, belvárosi levegőt juttat be a közlekedési mikrokörnyezetbe. Ezáltal „öregebb”, így 

nagyobb részecskéket tartalmazó levegő keveredik a frissen emittált részecskékkel, és ezért az 

alagút ebből a szempontból a belvárosi környezetre emlékeztet (Salma et al., 2011a). A medián 

aerodinamikai átmérő a négy helyszínre vonatkozóan valamivel nagyobb, 79, 51, 42 és 47 nm 

volt. 

Megvizsgáltam a részecskék kiülepedését mobilitási és aerodinamikai átmérők esetén 

összehasonlítási céllal. A részecskék depozíciós frakciója a két különböző típusú átmérő esetén 

kis mértékben, de különbözött. Ez azt mutatja, hogy a mobilitási átmérő esetén a kis részecskék, 

míg az aerodinamikai átmérővel kifejezett méreteloszlások a nagyobb átmérőjű részecskék 

esetén játszottak meghatározó szerepet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. ábra: Depozíciós frakciók az extratorakális, tracheobronchiális, acináris régióra és a teljes 

légzőrendszerre ülő fizikai tevékenységet végző felnőtt nő esetén. 

 

Összehasonlító számításokat végeztünk, hogy a két átmérő közötti váltás milyen különbséget 

eredményez a részecskék depozíciójában. A DMPS csatornaszámának függvényében, felnőtt 

nőre vonatkozó depozíciós frakciók jó egyezést mutattak (44. ábra). Az elektromos mobilitási 
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átmérő intervalluma a DMPS 30 csatornájára 6,55–1092 nm, míg a hozzájuk tartozó 

aerodinamikai átmérő intervalluma 3,71–1492 nm. A méreteloszlások azon régiója, ahol az 

impakció nagyobb szerepet játszik, mint a diffúzió (~23–30 csatorna), a TB és AC régiók esetén 

a két görbe közötti különbség elhanyagolható. Az elektromos mobilitási átmérő esetén az ET 

régióbeli depozíció enyhén alulbecsült. Ennek következményeként a teljes légzőszervi 

kiülepedés is alulbecsült a nagyobb részecskeátmérők esetén, ahol az impakció már jelentős 

szerepet kezd játszani. A medián méreteloszlásoknak ugyanakkor igen kis értékük van ebben 

az átmérőtartományban. Becslések szeint ezek az eltérések a modellezés bizonytalanságát, 

illetve az egyéni változékonyságot nem haladják meg. Ilyen megfontolások alapján a 

számításokat az elektromos mobilitási átmérőhöz kapcsolódó értékekkel végeztük a teljes 

mérettartományban. 

 

4.5.2 Regionális kiülepedés 

Depozíciós frakció 

A depozíciós frakciók 4–5%-on belül változtak adott fizikai aktivitás mellett a négy helyszínen 

(9. táblázat). Adott helyszínen ugyanakkor jelentős (14–19%) különbségek alakultak ki a 

különböző igénybevétel esetén. A depozíciós frakció értékek esetén a kiülepedés jelentős és 

közel állandó mértékű a teljes légzőrendszerben. A részecskék depozíciója 46–64% között, 

átlagosan (566)% volt. Az átlagos depozíciós frakció az extratorakális régióban a négy 

helyszínen növekvő fizikai igénybevétel esetén rendre (263)%, (253)%, (182)% és 

(9,41,3)% volt. Az extratorakális kiülepedés csökkenésének oka a növekvő igénybevétel 

esetén a részecskék ET-régióban töltött rövidebb időkkel magyarázható. Nehéz fizikai aktivitás 

során a légzés kb. 50%-a szájon át történik, melynek jelentősen kisebb a depozíciós 

hatékonysága. Ez megerősíti, hogy a fő kiülepedési mechanizmus a diffúzió. Az átlagos 

depozíciós frakció a teljes légzőszervre és alvó, ülő, könnyű és nehéz fizikai igénybevételre 

nézve (281)%, (281)%, (413)% és (455)% volt. Az átlagos kiülepedési arány a TB-

régióban közel állandó, és (12,50,7)% volt a 4 helyszínen. Ugyanakkor az acináris régióban 

ez az arány növekedő tendenciát mutatott az aktivitással: (14,70,6)% alvás, (15,50,7)% ülő, 

(292)% könnyű, míg (343)% nehéz fizikai igénybevétel esetén. Ez a két tendencia együttesen 

azt eredményezte, hogy a tüdőbeli (TB+AC) kiülepedés aránya a növekvő fizikai aktivitással 

53%, 55%, 70% és 75% volt. 
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A depozíciós frakció a részecskeszámot tekintve jelentősen kisebb (7,5%30%) volt az 

extratorakális régióban, mint a korábbi munkákban kapott tömeg-méreteloszlások alapján 

kapott érték. Utóbbi 43–78% között változott azonos mérési helyszínek és modellezési 

feltételek mellett. Fordított tendencia figyelhető meg a tracheobronchiális és acináris régiókban. 

Ennek az a magyarázata, hogy a durva módus részecskéinek jelentős a hozzájárulása a tömeg 

szerinti méreteloszlásokhoz, és ezen részecskék kiülepedését más mechanizmusok határozzák 

meg (Salma et al., 2002a,b).  

 

9. táblázat: Regionális depozíciós frakciók felnőtt nő esetén különböző fizikai igénybevétel és 

környezet szerint.. 

Levegőkörnyezet/ Alvás Ülő tevékenység Könnyű fizikai Nehéz fizikai 

légúti régió [%] [%] [%] [%] 

Városközeli háttér/     

Extratorakális 22 21 14,9 7,5 

Bronchiális 10,7 10,4 10,0 8,6 

Acináris 14,5 15,0 27 30 

Tüdő 25 25 37 38 

Összesen 47 46 52 46 

Belváros/     

Extratorakális 28 26 19,1 10,0 

Bronchiális 13,4 13,2 13,3 12,0 

Acináris 14,3 15,1 29 34 

Tüdő 28 28 42 46 

Összesen 55 55 61 56 

Utcakanyon/     

Extratorakális 30 28 21 10,5 

Bronchiális 14,5 14,2 14,3 13,2 

Acináris 14,4 15,3 29 35 

Tüdő 29 30 44 49 

Összesen 58 58 64 59 

Alagút/     

Extratorakális 27 26 18,8 9,5 

Bronchiális 13,6 13,2 13,2 11,7 

Acináris 15,7 16,4 31 36 

Tüdő 29 30 44 48 

Összesen 56 56 62 57 
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Depozíciósebesség 

Az egy perc alatt belélegzett részecskék száma 15×106 és 4,7×109 között változott városközeli 

háttérbeli alvó és az alagútbeli nehéz fizikai tevékenység esetén. A részecskék kiülepedési 

sebessége különböző fizikai igénybevételtől és levegőkörnyezettől függött (10. táblázat). 

 

10. táblázat: Regionális depozíciósebesség felnőtt nő esetén különböző fizikai igénybevétel és 

környezet szerint. 

Fizikai igénybevétel/ Városközeli háttér  Belváros Utcakanyon Alagút 

légúti régió [106 min1] [106 min1] [106 min1] [106 min1] 

Alvás/     

Extratorakális 3,3 11,8 23 148 

Bronchiális 1,64 5,8 11,1 75 

Acináris 2,2 6,2 11,0 86 

Tüdő 3,9 12,0 22 161 

Összesen 7,2 24 45 309 

Ülő tevékenység/     

Extratorakális 3,9 13,8 27 173 

Bronchiális 1,94 6,9 13,4 88 

Acináris 2,8 8,0 14,4 110 

Tüdő 4,7 14,9 28 198 

Összesen 8,6 29 54 371 

Könnyű fizikai/     

Extratorakális 8,9 32 62 402 

Bronchiális 6,0 22 43 280 

Acináris 16,1 48 87 654 

Tüdő 22 71 131 934 

Összesen 31 103 192 1336 

Nehéz fizikai/     

Extratorakális 9,8 37 69 444 

Bronchiális 11,2 44 87 547 

Acináris 2,2 6,2 11,0 86 

Tüdő 50 169 319 2226 

Összesen 60 206 388 2670 
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A kiülepedési sebességek monoton módon nőttek a részecskék koncentrációjának 

növekedésével és a fizikai igénybevétellel. A teljes légzőszervben a depozíció sebessége 

7,2×106 min1 (alvás, városközeli háttér) és 2,7×109 min1 (nehéz fizikai igénybevétel, alagút) 

között változott. Az összes kiülepedési sebesség értéke monotonon nőtt a szennyezettebb városi 

környezet felé haladva, melynek a növekvő részecskeszám-koncentráció az oka. 

A depozíciós sebességek aránya adott fizikai aktivitás mellett az alvó tevékenységre 

vonatkoztatva minden városi környezetben hasonló volt a tüdő minden régiójában. Ez jelzi, 

hogy a tüdő acináris régiója a leginkább érintett a depozíció szempontjából. Az átlagos tüdő és 

extratorakális kiülepedési sebesség aránya minden helyszínre külön növekvő fizikai 

igénybevétel esetén 1,060,09, 1,130,08, 2,30,2 and 4,80,3 volt. Vagyis a kiülepedés 

sebessége kisebb volt az extratorakális szakaszban, és ennek a régiónak nagyobb aktivitás 

esetén kisebb hatása van a részecskék eltávolítására. A depozíciós sebességek aránya az acináris 

és tracheobronchiális régiók között alvás, ülő, könnyű és nehéz fizikai aktivitás esetén 1,14, 

1,23, 2,3 és 3,0 volt. Ez megerősíti, hogy a depozíciós sebesség az acináris régiót érintette 

leginkább. A kiülepedett részecskék jelentős része oldhatóvá válik az epiteliális folyadékban, 

így csökken a toxikológiai kockázat. Az oldhatatlan részecskéket az acináris régió makrofágjai 

fagocitózissal tudja eltávolítani. A makrofágok száma maximum kb. 2,5×107 cm–2 (Stöber et 

al., 1994), így a tisztulási folyamatok hatékonyságát a nagyszámú részecske korlátozza, mégha 

egy makrofág több részecskét is el tud távolítani. 

 

Felületi depozíciósebesség 

Az egységnyi idő alatt egységnyi felületre vonatkozó depozíciósebesség értékei monoton 

módon nőttek a szennyezett környezettel (nagyobb koncentráció) és a nagyobb fizikai 

igénybevétellel (11. táblázat). Az extratorakális régiót háromszor nagyobb expozíció érte, mint 

a tüdőt. Ennek oka a légúti generációk összfelületének alakulásán túl az orr morfológiai 

szerkezete, és ultrafinom részecskék nagyobb közepes szabad úthossza. Ha az oldhatatlan, 

jellemzően hidrofób, kiülepedett részecskék átlépik a sejtmembránt az orrban, átjuthatnak a vér-

agy gáton, beléphetnek a központi idegrendszerbe, mely többletkockázatot jelent. 
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11. táblázat: Regionális felületi sűrűség depozíciósebesség különböző városi környezetekben 

és fizikai igénybevétel esetén 

Fizikai 

igénybevétel/ 

Városközeli háttér  Belváros Utcakanyon Alagút 

légúti régió [cm2 min1] [cm2 min1] [cm2 min1] [cm2 min1] 

Alvás/     

Extratorakális 7280 26220 50300 328500 

Bronchiális 610 2153 4137 27774 

Acináris 1,51 4,2 7,5 58 

Tüdő 2,6 8,1 15,2 108 

Ülő tevékenység/     

Extratorakális 8520 30610 58710 383300 

Bronchiális 722 2580 4963 32886 

Acináris 1,90 5,4 9,7 74 

Tüdő 3,2 10,1 18,7 134 

Könnyű fizikai/     

Extratorakális 19730 71370 136740 890000 

Bronchiális 2233 8329 16000 104134 

Acináris 11 33 59 443 

Tüdő 15,0 48 88 632 

Nehéz fizikai/     

Extratorakális 21690 81350 145000 930900 

Bronchiális 4175 16414 32227 203288 

Acináris 26 85 158 1139 

Tüdő 34 114 216 1510 

 

A regionális felületi depozíciósebesség nagyobb volt a tracheobronchiális, mint az acináris 

régióban. A kettő átlagos aránya a növekvő fizikai igénybevétel esetén rendre 489±64, 453±56, 

241±29 és 184±20 volt. A csökkenő arány magyarázata az, hogy nagyobb terhelés során több 

részecske éri el az acináris régiót.  
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4.5.3 Differenciális kiülepedés 

Depozíciós frakció 

A légköri aeroszol részecskék kiülepedésének eloszlása a légúti generációkban egyetlen 

maximumot mutatott, és mindegyik esetben az acináris régióban jelentkezett (45. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45. ábra: Légköri aeroszol részecskék kiülepedése különböző generációjú légutakban. 

 

Ezek az alvás, ülő, könnyű és nehéz fizikai aktivitás esetén rendre a 17, 17, 19 és 20–21. légúti 

generációban fordultak elő. Növekvő fizikai terheléssel a részecskék mélyebbre jutnak a 

tüdőben, ami a görbék maximumának jobbra tolódását eredményezte. A tracheobronchiális 

kiülepedés nagysága és jellege mindegyik városi környezetben hasonlóan alakult. A növekvő 

fizikai igénybevétellel azonban nagyobb térfogatú levegőt, és így több részecskét lélegzünk be. 

Emiatt szükséges a depozíciósebesség vizsgálata is. 

 

Depozíciósebesség 

A differenciális depozíciósebesség görbéi is egyetlen maximumot mutatnak, hasonlóan a 

depozíciós frakcióhoz. Az eltérés monoton módon nőtt a növekvő fizikai aktivitással és a 

légköri koncentrációkkal (46. ábra). Az alvó és ülő tevékenységnél a görbék alakja hasonló 
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volt, de 40-szeres különbség volt a városközeli háttér és az alagút között. A legnagyobb 

kiülepedési sebességek különböző fizikai aktivitás során hasonlóan alakultak differenciális 

depozíciós frakciókhoz. Az első légúti generációban tapasztalt nagyobb kiülepedési sebesség 

oka, hogy az első generáció (légcső) hosszabb a többi légúti szakaszhoz viszonyítva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. ábra: Depozíciós sebesség különböző légúti generációkban városközeli háttér (2,9×103 

cm3), belváros (8,1×103 cm3), utcakanyon (14,4×103 cm3) és alagút (103×103 cm3) városi 

környezetekben alvó, ülő, könnyű és nehéz fizikai igénybevétel esetén. 
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Felületi depozíciósebesség 

A differenciális felületi sűrűség depozíciósebesség tendenciája jelentősen különbözött a 

differenciális depozíciósebességétől (47. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. ábra: Differenciális felületi depozíciósebesség különböző légúti generációkban városközeli 

háttér (2,9×103 cm3), belváros (8,1×103 cm3), utcakanyon (14,4×103 cm3) és alagút (103×103 

cm3) városi környezetekben alvó, ülő, könnyű és nehéz fizikai igénybevétel esetén. 

 

A legnagyobb expozíció a második és harmadik légúti generációt érte. Ennek oka, hogy a 2–4. 

generációban a legkisebb az epiteliális szövet rendelkezésre álló felülete. Mivel a ultrafinom 

részecskék kiülepedése leginkább diffúzió által vezérelt, ezért a depozíció csökken a kisebb 

igénybevétellel. A görbék monoton módon nőttek az első néhány generációban, és a maximum 

értékek aránya rendre 4,0-szer, 7,8-szer és 50-szer voltak nagyobbak ülő, könnyű és nehéz 

fizikai esetén az alvó aktivitáshoz képest. Az 2–4. generáció nagy terhelése összefüggésben van 

felsőlégúti betegségek súlyosbodásával és az elsődleges tüdőrák kialakulásával, amelyek 

elsősorban a bronchiális részben fordulnak elő (ICRP, 1994; Balásházy et al., 2003). 
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Normalizált differenciális depozíciósebesség 

A méreteloszlások és részecskeszám-koncentrációk általános hatásának elkülönítése céljából a 

differenciális depozíciósebességet és differenciális felületi depozíciósebességet az aktuális 

részecskeszám-koncentrációkkal normáltam. Mindkét eloszlás a korábban leírt alakot 

eredményezte (48. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. ábra: Normalizált depozíció- és normalizált felületi depozíciósebesség különböző légúti 

generációkban városközeli háttér (2,9×103 cm3), belváros (8,1×103 cm3), utcakanyon 

(14,4×103 cm3) és alagút (103×103 cm3) városi környezetekben ülő tevékenység esetén. 
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A depozíciósebesség és felületi depozíciósebesség maximuma rendre a 17–18. és 2–4. 

generációban volt, melynek jelentős egészségügyi következménye van. A helyi terhelés 

szempontjából meghatározó a központi légutaknál megjelenő csúcs, ha egyenletes kiülepedést 

feltételezünk a légúti generációkon belül. A depozíció azonban korántsem egyenletes, ami 

tovább növeli a terhelést, és így a daganotos megbetegedések kockázatát (Balásházy és 

Hofmann, 2000, 2009). 

A normalizált depozíciósebességek maximuma a méreteloszlások medián részecskeátmérői 

szerint tolódtak el (43. ábra). A felületi sűrűség depozíciósebesség görbék esetén ilyen nem volt 

megfigyelhető. Érdekes azonban, hogy minél kisebb a medián részecskeátmérő, annál nagyobb 

a felületi depozíciósebesség. Ez az aktuális méreteloszlásokkal és a kis részecskék nagyobb 

közepes szabad úthosszával magyarázható. A mérési helyszínek közötti különbség nagyobb 

volt a normalizált felületi depozíciósebesség görbéken a depozíciósebesség görbéihez képest. 

Ez megerősíti azt, hogy az ultrafinom részecskék légköri koncentrációja és méreteloszlása 

fontos szerepet játszik a egészségügyi kockázatok és hatások meghatározásában. 
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4.6 Vízgőz és aeroszol részecskék közötti kölcsönhatás 

Az aeroszol részecskék illékonysági és higroszkópos tulajdonságainak vizsgálata során 

meghatároztam a részecskék növekedési tényezőjét. A mérési időszakban a teljes 

részecskeszám-koncentráció medián, átlag és szórás értéke rendre 5002 cm-3, illetve 

5622±2739 cm-3 volt. Ez az éves átlagnál kisebb, mely a rövid mérési időszak (1 hónap) alatt 

fennálló meteorológiai viszonyokkal magyarázható. Az ultrafinom részecskék aránya a teljes 

koncentrációhoz 0,82±0,09 volt. Tehát a részecskék döntő hányada az ultrafinom frakcióba 

tartozott. Megállapítottam a napi medián méreteloszlás alapján, hogy délelőtti és délutáni 

órákban a 20–100 nm átmérőjű részecskék koncentrációja jelentősen megnőtt (49. ábra). Ennek 

oka az intenzívebb gépjármű-forgalom volt (Salma et al., 2011b).  

 

 49. ábra: Medián méreteloszlás a HV-TDMA mérések során 

 

Az 50, 75, 110 és 145 nm átmérőjű részecskék növekedésének napi menetében két módus jelent 

meg (50. ábra). Az egyik módus a =0,0 körüli, növekedésre nem hajlamos részecskéket 

tartalmazta. A módus intenzitása a részecskék átmérőjének növekedésével csökkent. A délelőtti 

és késő délutáni órákban markánsan jelen volt. Ez a méreteloszlások és a korábbi tanulmányok 

ismeretében a gépjármű-forgalomból származó koromrészecskékkel kapcsolatos (Saarikoski et 

al., 2008). Az átmérő növekedésével azonban a higroszkópos növekedés valószínűsége megnőtt 

és napszaktól függetlenül kiterjedtté vált. Ez egyrészt a más kémiai összetételű részecskék, 

másrészt a nem higroszkópos részecskék felületén megjelenő higroszkópos tulajdonságú 
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vegyületekkel van összefüggésben, mely jellemzően a regionális, „öregebb” aeroszol 

részecskék tulajdonsága. Ezt erősíti, hogy az átmérő növekedésével  értéke 0,2-nél kisebb 

értékről elérte a 0,3 értéket, vagyis az egyre nagyobb részecskéken egyre több higroszkópos 

vegyület található meg. 

 

 50. ábra: Aeroszol részecskék higroszkópicitásának napi menete. 

 

Ugyanakkor az átlagos növekedés mértéke elég kicsi volt, <0,3 értékkel. Általánosságban 

elmondható, hogy ennek magyarázata a téli időszakban jellemzően alacsonyabb a higroszkópos 

növekedés, mint nyáron (Petters és Kreidenweis, 2007). 

A továbbiakban egy esettanulmányt mutatok be. A mérési helyszínen 2015. 01. 28-án a teljes 

részecskeszám-koncentráció 9939±5144 cm-3 volt. A kontúrploton látható, hogy ~4,5 órán 

keresztül más típusú légtömeg tartózkodott a mérési helyszínen (51. ábra). Ezt a 13:20 és 18:00 
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közötti, illetve ezen időtartamon kívüli medián méreteloszlás eltérő jellege is megerősíti. A 

délutáni időszak eloszlásának medián átmérője 24 nm volt, míg az ezen kívüleső időszakban 

44 nm volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51. ábra: Méreteloszlások időváltozása és légszennyező gázok napi menete 2015. 01. 28-án. 

 

A két délelőtti és késő délutáni/esti, illetve kora délutáni időszakban eltérően alakult a CO és 

NOx-koncentráció is, mely kapcsolatban áll az emissziós forrásokkal. Ez kora délutáni órákban 

CO és NOx esetén rendre (1108±136) g m-3 és (140±38)g m-3 volt, azonban a napi menet jól 

mutatta a kora délutáni órákban bekövetkező változást (51. ábra). A szélirány változása is 

alátámasztja ezt. A kora délutáni időintervallum előtt és után is tipikusan délnyugati széljárás 

volt a meghatározó, míg 13:20 és 18:00 óra között északnyugati volt az uralkodó szélirány. 

Megvizsgáltam a 50, 75, 110 és 145 nm átmérő részecskék higroszkópos tulajdonságát is ezen 



83 

 

a napon (52. ábra). Az emissziós forrásból származó, 50 nm átmérőjű aeroszol részecskék 

markáns módusként voltak jelen (Ristovski et al., 1998; Wåhlin et al., 2001). Ez mutatja, hogy 

ezek a részecskék nem hajlamosak a növekedésre (hidrofób jellegűek), vagyis jellemzően 

koromtartalmúak voltak. A délelőtti és késő délutáni/esti forgalmasabb időszak esetén az 50 nm 

átmérő részecskék szinte kizárólag ilyen eredetűek voltak. A nagyobb részecskék felé haladva 

ez a jelleg csökkent. Megjelent egy második módus =0,2 érték körül. Ez feltételezi, hogy a 

nagyobb átmérőjű, „öregebb” aeroszol részecskék felületét más kémiai összetételű vegyületek 

alkották (Jimenez et al., 2009). Ezt Sihto és munkatársai (2011) a részecskékre kondenzáló 

szerves vegyületekkel magyarázták. A kora délutáni időintervallumban kisebb arányban volt 

jelen közlekedésből származó koromrészecske a megváltozott szélirány miatt. A különböző 

átmérőjű részecskék esetén is a  higroszkópos faktor értéke közel állandó volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52. ábra: Különböző átmérőjű aeroszol részecskék higroszkópicitásának napi menete. 

Ez mutatja a feltételezhetően azonos kémiai összetételt (Fors et al., 2011), ami egy jobban 

átkevert és nagyobb térséget érintő, regionális eredetű légtömegre utal. Ennek részletesebb 

magyarázatához további kísérletek szükségesek. Az aeroszol részecskék higroszkópos és 

illékonysági tulajdonságainak részletesebb és átfogó kiértékelése jelenleg is folyamatban van.  
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5. Összefoglalás 

Az elmúlt évtizedben a légköri ultrafinom aeroszol részecskék (d<100 nm) a tudományos 

érdeklődés középpontjába kerültek egészségügyi és éghajlati hatásaik miatt. Primer forrásuk 

nagyhőmérsékletű folyamatokhoz kapcsolódnak, például háztartási fűtés, égetés és a gépjármű 

emisszió. Az ultrafinom részecskék fő másodlagos keletkezési módja a légköri nukleáció. A 

folyamat során prekurzor vegyületekből kedvező meteorológiai körülmények között, elsőrendű 

fázisváltással új aeroszol részecskék keletkeznek. A részecskék egészségügyi többletkockázatot 

jelentenek kis méretük és nagy koncentrációjuk miatt az emberi egészségre. A Föld éghajlatát 

felhőkondenzációs magvakon keresztül befolyásolják, melyek kb. fele nukleáció és azt követő 

növekedésből származik. 

A légköri nukleáció és ultrafinom aeroszol részecskék tulajdonságainak megértése céljából 

széleskörű kísérleti és kiértékelési munkát végeztem. Differenciális mobilitási 

részecskeszeparátor (DMPS) alkalmazásával meghatároztam a 6–1000 nm 

átmérőtartományban a részecskeszám-koncentrációk és méreteloszlások tulajdonságait, a 

nukleációs gyakoriság és dinamikus jellemzők alakulását a városközeli háttérben (1 év) és a 

belvárosban (1 év). Az újrészecske-képződés térbeli kiterjedésének meghatározását légtömeg-

trajektóriák modellezésének segítségével végeztem el. Megvizsgáltam a Kárpát-medencében 

mint diszkrét topográfiai egységben két párhuzamosan működtetett DMPS adatsorai alapján az 

újrészecske-képződés egyidejűségét és térbeli változékonyságát. Ultrafinom részecskék 

mintagyűjtését végeztem el elektrosztatikus precipitátorral, majd a mintákat transzmissziós 

elektronmikroszkóppal vizsgáltuk meg. Az aeroszol részecskék légzőszervi kiülepedésének 

vizsgálata során sztochasztikus tüdőmodellt alkalmaztunk. A kiülepedés számítását felnőtt nő 

esetén eltérő fizikai igénybevétel során különböző típusú városi környezetekben mért 

méreteloszlások alapján végeztük el. A különböző átmérőjű részecskék vízgőzzel való 

kölcsönhatását higroszkopicitás-illékonyság tandem differenciális mobilitási analizátorral 

(HV-TDMA) vizsgáltuk. 

A részecskeszám-koncentráció a városi háttérben és a belvárosban rendre 3,4×103 cm-3 és 

7,9×103 cm-3, míg az ultrafinom részecskék járuléka a teljes koncentrációhoz 66% és 77% volt. 

A teljes és ultrafinom koncentráció nagyobb értéke a belvárosban a gépjármű-emisszióval volt 

összefüggésben. Az éves nukleációs gyakoriság rendre 28% és 20% volt, mely markáns 

évszakos változékonyságot mutatott. Mindkét helyszínen az újrészecske-képződésnek tavasszal 

és ősszel maximuma volt, mely a biogén emisszióval kapcsolatos. A városközeli háttérben 

nyolc alkalommal többszörös indulású nukleációt is azonosítottam. A nukleáció első és 
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második indulásának keletkezési (első indulás: J6=2,1±1,5 cm–3 s–1, második indulás: 

J6=3,7±1,6  cm–3 s–1) és növekedési (első indulás: GR= 5,1±1,5 nm h–1, második indulás: 

GR=10,1±1,7 nm h–1) értékei azt mutatták, hogy az első indulás regionális folyamatokhoz, míg 

a második indulás városi eredethez kapcsolódik. 

Módszert dolgoztam ki a nukleáció horizontális kiterjedésének meghatározására. A 

visszaszámolt trajektóriák alapján a belvárosban északnyugat-délkelet, míg a városközeli 

háttérben északnyugat volt a meghatározó érkezési irány. Az azonosított indulási területek 

többnyire a Kárpát-medencében helyezkedtek el, és erdős területeket is érintettek. 

A nukleációs gyakoriság éves menete hasonlóan alakult Budapesten és K-pusztán a 2008–2009 

és 2012–2013 kétéves mérési kampány során. A keletkezési, növekedési sebesség és a 

nukleáció kezdetének időpontja a két helyszínen eltért. Az újrészecske-képződés 

egyidejűségének vizsgálata során a bevezetett  időparaméter átlaga a szórással és a medián 

érték 0,34±0,25, illetve 0,31 volt. Tehát a nukleálódó légtömeg advekcióval nem juthatott egyik 

helyszínről a másikra a rendelkezésre álló idő alatt, mely a nukleáció nagyobb térbeli skálájú 

kiterjedését mutatja. Megállapítottam, hogy az újrészecske-képződés helyszínek közötti 

különbségét lokális hatások is befolyásolhatják. 

Ultrafinom aeroszol részecskék mikroszkópos elemzése során sikerült nukleációból származó 

részecskéket azonosítani a kevert szerves/szulfát részecskék, koromaggregátumok és 

kátránygömbök mellett. A frissen nukleálódott részecskék belső szerkezet nélküli, 27 nm 

medián optikai átmérőjű, egyesével előforduló részecskék voltak, melyek az elektronnyaláb 

hatására gyorsan elpárologtak. 

Az aeroszol részecskék depozíciós frakciója a teljes légzőrendszerben átlagosan 56%, és közel 

állandó volt fizikai aktivitástól függetlenül. A depozíciós frakció az extratorakális régióban 

26% és 9,4% között változott fizikai igénybevételtől függően, míg a tracheobronchiális 

régióban közel konstans volt. Az acináris régióbeli depozíciós frakció értékek 14,7% és 34% 

között változtak a fizikai aktivitással. A depozíciósebesség nagyobb volt a tüdőben, mint az 

extratorakális régióban. Az acináris régióban változott leginkább a depozíciósebesség a fizikai 

igénybevétel során. Megállapítottam, hogy a normalizált depozíciósebesség és normalizált 

felületi depozíciósebesség között jelentős eltérés mutatkozott, melynek komoly egészségügyi 

következménye van. 

Az 50, 75, 110 és 145 nm átmérőjű részecskék higroszkópos növekedése során két módus jelent 

meg. A vízgőzzel kevéssé reagáló részecskék (=0,0 módus) jelenléte a délelőtti és délutáni 

órákban volt intenzív, mely a gépjárműforgalomhoz kapcsolódott. A részecskék átmérőjének 
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növekedésével a módus intenzitása csökkent. A másik módus a részecskék átmérőjével nőtt, és 

a higroszkopicitás mértéke 0,2-ről 0,3-ra tolódott. 

 

Az ELTE Kémiai Intézetében az aeroszolkutatás továbbhalad, mely kísérleti és modellezési 

munkákkal is folytatódik. A kutatás fő iránya az ultrafinom aeroszol részecskék és a légköri 

nukleáció szerepe városi környezetben, és azok további vizsgálata más egészségügyi és 

környezeti aspektusokból. Az értekezés ennek a kutatási iránynak a jelenlegi állomását mutatta 

be. 
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Németh Zoltán 

Az ultrafinom légköri aeroszol egészségügyi és környezeti hatásai 

című doktori értekezésének kivonata 

A légköri ultrafinom aeroszol részecskék (d<100 nm) egészségügyi és éghajlati hatásuk 

miatt a tudományos érdeklődés középpontjába kerültek. Antropogén keletkezési folyamataik 

nagyhőmérsékletű közvetlen emissziót –például gépjármű-forgalom, tüzelés, égetés– foglalnak 

magukba. Az ultrafinom aeroszol részecskék fő természetes keletkezési mód a légköri 

nukleáció. A folyamat során elsőrendű fázisváltással légnemű anyagokból szilárd/folyadék 

részecskék jönnek létre. Ezek mérete a lehető legkisebb, ~1,5–2 nm körüli. A részecskék 

növekedésében aminok és illékony szerves vegyületek is részt vesznek. 

A légköri nukleáció és ultrafinom aeroszol részecskék tulajdonságainak jobb megértése 

céljából méréseket és modellszámításokat végeztünk. Aeroszol részecskék szám szerinti 

méreteloszlását és koncentrációját differenciális mozgékonyságon alapuló 

részecskeszeparátorral (DMPS) végeztem a 6–1000 nm átmérőtartományban a városi háttérben  

és a belvárosban. Egy relatív módszer kidolgozásával meghatároztam a nukleálódó légtömegek 

forrásterületét és útvonalát két éves adatsorra (2008–2009. és 2012–2013.) légtömeg 

trajektóriák modellezése alapján. Megvizsgáltam két, a Kárpát-medencében mint diszkrét 

topográfiai egységben szimultán működő DMPS műszer adatainak segítségével a légköri 

nukleáció egyidejűségét. A kiértékelést meteorológiai paraméterek és légszennyező gázok 

vizsgálatával egészítettem ki. Mérési kampány során részt vettem ultrafinom aeroszol 

részecskék mintagyűjtésében. Elektrosztatikus precipitátor és transzmissziós 

elektronmikroszkóp segítségével megvizsgáltuk az ultrafinom részecskéket, köztük a frissen 

nukleálódott részecskéket is. Sztochasztikus tüdőmodell segítségével medián részecskeméret-

eloszlása alapján számításokat végeztünk az aeroszol részecskék tüdőbeli kiülepedésének 

meghatározására. A modellezés felnőtt egészséges kaukázusi nő alvó, ülő, könnyű és nehéz 

fizikai tevékenyság során történt városközeli háttér, belváros, utcakanyon és alagút mérési 

környezetekben. Megvizsgáltuk a részecskék kiülepedését az extratorakális, 

trancheobronchiális és acináris régióban is. Méréseket végeztünk 50, 75, 110 és 145 nm 

átmérőjű részecskék illékonysági és higroszkópos tulajdonságainak meghatározására tandem 

mérési rendszerrel (HV-TDMA). 

A napi medián részecskeszám-koncentráció a városi háttérben és a belvárosban 3383 cm-3 

és 7921 cm-3 volt. Az ultrafinom részecskék járuléka a teljes koncentrációhoz 66% és 77% volt, 

mely nagyságrendben megegyezik a korábban azonos helyszíneken mért értékekkel. 

Megállapítottam, hogy a két helyszínen a nukleációs gyakoriság 28% és 20%, melynek 

tavasszal és ősszel maximuma volt. Ez összefüggésben van a biogén ciklussal és a változó 

meteorológiai paraméterekkel, továbbá összhangban van korábbi mérésekkel is. A nukleálódó 

légtömeg preferált érkezési iránya kétéves időszakra északnyugati és délkeleti volt. A 31 

belvárosi és 44 városközeli háttérben regisztrált nukleációs esemény trajektóriáinak vizsgálata 

megmutatta, hogy a nukleálódó légtömeg forrásterületei többnyire a Kárpát-medence határain 

belül voltak, és gyakran érintettek erdős területeket. A Kárpát-medence mint diszkrét 

topográfiai egység területén megvizsgáltam két mérési helyszínen (Budapest és K-puszta) mért 

nukleációs és nemnukleációs események egyidejűségét. A bevezetett  időparaméter átlaga a 

szórással 0,34±0,25 volt, vagyis a nukleálódó légtömeg egyik mérési helyszínről a másikra nem 

juthatott advekcióval. Ez a légköri nukleáció nagyobb térbeli kiterjedésére utal, melyet helyi 

triggerelő és elfojtó folyamatok, meteorológiai változók befolyásolhatnak. Az ultrafinom 

aeroszol részecskék mikroszkópos vizsgálata során azonosítottunk koromfüzéreket, kevert 

szerves/szulfát-részecskéket, kátránygömböket, és belső szerkezet nélküli, frissen nukleálódott 

részecskéket is. Modellszámítások alapján a belélegzett aeroszol részecskék 56%-a ülepedett 

ki az emberi légzőrendszerben. A részecskék higroszkópos növekedése során két módus jelent 

meg  =0,0 és =0,2–0,3 értéknél a belvárosi környezetben.  
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Zoltán Németh 

The health and environmental effects of the ultrafine atmospheric aerosol 

Abstract of the Ph.D. dissertation 

 

Atmospheric ultrafine particles (d<100 nm) have an increasing scientific interest due to 

their health and environmental effects.  Their anthropogenic formation process takes in high 

temperature processes like vehicle emission, residental heating, burning and waste incineration. 

The main natural formation of the ultrafine particles is the atmospheric nucleation. This is a 

first order phase transition, in which from precursor gases solid/liquid particles are formed. 

Their size is as small as possible, around 1,5–2 nm. Amines and volatile organic compounds 

take part in the growth as well. 

We performed site measurements and model calculations for a better understanding of the 

properties of atmospheric nucleation and ultrafine aerosol particles. The particle number size 

distribution and concentration was measured by a flow-switching type Differential Mobility 

Particle Sizer (DMPS) in the diameter range of 6–1000 nm in the near city background and city 

centre. I determined the source regions and trajectories of nucleating air masses for two 1-year 

long datasets (2008–2009 and 2012–2013) by a comparative method. I examined the dataset of 

two, simultaneously operated DMPS for the incidence of atmospheric nucleation events in the 

Carpathian Basin as a topographically discrete unit. Meteorological data and air pollutant gas 

concentrations were also evaluated. I participated in the measurement campaign dedicated to 

the collection of ultrafine particles. These particles –including freshly nucleated particles– were 

collected and investigated by an electrostatic precipitator and transmission electronmicroscope. 

The deposition of particles in the human respiratory sytem was calculated by stochastic lung 

model using measured median number size distributions. The study was calculated for a 

Caucasian-type healthy adult woman performing sleeping, sitting, light and heavy physical 

activity in the near city background, city centre, street canyon and tunnel environments. The 

deposition of particles was investigated in the extra-toracic, tracheobronchial and acinar 

regions. We performed tandem measurements (HV-TDMA) for the hygroscopicity and 

volatility properties of 50, 75, 110 and 145 nm particles. 

The daily median particle number concentrations in the near city background and city 

centre were 3383 cm-3 and 7921 cm-3, respectively. The ratios of ultrafine particles to the total 

concentration were 66% and 77%, which are in the same magnitude with the previous measured 

values at the same locations. The nucleation frequencies at the sites were 28% and 20%, and 

have a local maxima in spring and autumn. This correlates with the biogene cycle and the 

changing meteorological parameters, and it is in good agreement with the previous measured 

values. The prevailing directions of nucleating air masses for the two years were northwest and 

southeast. The investigation of the observed 31 (city centre) and 44 (near city background) new 

particle formation events showed the source regions are mostly within the Carpathian Basin 

and originate often from woody areas. The incidence of the nucleation and non-nucleation days 

were analyzed at two measurement sites (Budapest and K-puszta) in the Carpathian Basin as a 

topographically discrete unit. The mean of the introduced  time parameter with SD was 

0.34±0.25, which means the nucleating air mass could not reach a site from the other by 

advection. This implies a bigger extent of the nucleation phenomena, which can be influenced 

by local triggering or quenching effects, meteorological conditions. Nanosphere-soot 

aggregates, mixed organic/sulphate particles, tar balls and particles without inner structure as 

freshly nucleated particles were observed on the transmission electronmicroscope images. 

Model calculations showed that 56% of the inhaled particles are deposited in the human 

respiratory tract. The growth factors of the particles in two modes were determined at  =0.0 

and =0.2–0.3 in the city centre environment.  
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38ADATLAP 

a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához 

I. A doktori értekezés adatai 

A szerző neve: Németh Zoltán 

MTMT-azonosító: 10045702 

A doktori értekezés címe és alcíme: 

Az ultrafinom légköri aeroszol egészségügyi és környezeti hatásai 

DOI-azonosító39: 10.15476/ELTE.2015.150 

A doktori iskola neve:     Kémia Doktori Iskola 

A doktori iskolán belüli doktori program neve 

Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia program 

A témavezető neve és tudományos fokozata: Dr. Salma Imre, DSc, MTA doktora 

A témavezető munkahelye:    ELTE TTK Kémiai Intézet 

 

II. Nyilatkozatok  
A doktori értekezés szerzőjeként40 

a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és a  

tézisek nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom  

a Természettudományi Kar Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztályának  

ügyintézőjét, Bíró Évát, hogy az értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális Intézményi 

Tudástárba, és ennek során kitöltse a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.  

b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés  

közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE 

Digitális Intézményi Tudástárban;41 

c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a minősítés 

(dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE 

Digitális Intézményi Tudástárban;42 

d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori  

értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és az ELTE 

Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. 

Ha a könyv a fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori  

értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE  

Digitális Intézményi Tudástárban.43 

2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy  

a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját eredeti, 

önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői  

jogait;  

b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón  

benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek. 

3. A doktori értekezés szerzőjeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének  

plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához. 

 

Kelt: Budapest, 2015. szeptember 23. 

      …………………………………………… 

a doktori értekezés szerzőjének aláírása 

 
38 Beiktatta az Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról szóló CXXXIX/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat.  

Hatályos: 2014. VII.1. napjától. 
39 A kari hivatal ügyintézője tölti ki. 
40 A megfelelő szöveg aláhúzandó.  
41 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudományági doktori tanácshoz a szabadalmi, 

illetőleg oltalmi bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet. 
42 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a minősített adatra vonatkozó közokiratot.  
43 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a mű kiadásáról szóló kiadói szerződést. 
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