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Bevezetés 

Napjainkban a légszennyezettség a legfőbb környezeti problémák egyike, főleg 

nagyvárosokban. Emellett a beltéri levegőminőséget is fokozott figyelem övezi, mivel a mai 

kor embere idejének körülbelül 80%-át beltéri környezetben tölti. A légköri aeroszol 

részecskék a kulcsfontosságú légszennyezők közé tartoznak, melyek a bel- és kültéri 

levegőminőséget egyaránt jellemzik. A PM2.5 es PM10 méretfrakciók (2,5 es 10 μm-nél 

kisebb aerodinaminai átmérővel rendelkező részecskék) kültéri tömegkoncentrációjára 

vonatkozó szabályozásoknak köszönhetően az elkövetkező évtizedekben jelentős 

csökkenés várható mindkét méretfrakció tömegkoncentrációját illetően. A beltéri aeroszol 

részecskék tömegkoncentrációját illetően még mindig nincs szabályozás. 

A korábbi közegészségügyi tanulmányokban főleg a PM2.5 és a PM10 tömegkoncentrációt 

használták az aeroszol részecskék és bizonyos légúti és szív- és érrendszeri megbetegedések 

közötti kapcsolat vizsgálatára. Azonban számos esetben arra a következtetésre jutottak, 

hogy a részecskék egyéb tulajdonságai (pl.: kémiai összetétel, felület) szorosabb 

összefüggésbe hozhatók a kiváltott egészségügyi hatásokkal. A toxikológiai mechanizmus 

még nem teljesen tisztázott, illetve a folyamatban fontos szerepet játszó részecske-

tulajdonságok azonosítása is kihívást jelent. Az elmúlt években az oxidatív potenciál (OP) 

- mely az aeroszol részecsék oxidatív tulajdonságának mértéke - egyre nagyobb figyelmet 

kap és a részecskék tömegkoncentrációja mellett egy alternatív mértékként tekintenek rá.  

Modern műszeres analitikai kémiai módszerek szükségesek ahhoz, hogy közelebb 

kerüljünk számos környezeti probléma megértéséhez. Az aeroszol részecskék számos 

szerves és szervetlen alkotót tartalmaznak, így a szűrőkre felfogott részecskék kémiai 

összetételének meghatározásához számos analitikai módszerre van szükség. A kémiai 

összetétel meghatározása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megtaláljuk a kapcsolatot a kémiai 

összetétel és az egészségügyi szempontból releváns mértékek (pl.: OP) között, illetve a 

részecskék forrásának azonosításához is elengedhetetlen. Azonban számos aeroszol alkotó 

meghatározása egy szűrőből rengeteg kihívást rejt magában. Továbbá az analitikai 

módszerek leírása és validálása gyakran hiányos, mely nehézkessé teszi a módszerek 

összevetését és az eredmények pontosságát is megkérdőjelezi.  
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Célkitűzés 

Doktori munkám a bel- és kültéri levegő minőségének vizsgálatára irányult, azon belül 

is főleg a PM2.5 méretfrakció kémiai jellemzésére és oxidatív potenciáljának 

meghatározására. Ez utóbbi nem annyira körbejárt és vizsgált terület, mint a részecskék 

tömegkoncentrációjának és kémiai összetételének jellemzése. Emellett, a beltéri aeroszol 

részecskék oxidatív potenciáljáról nem áll rendelkezésre információ. 

A kültéri mintavételi kampány Budapest egy forgalmas pontján került kivitelezésre 

három éven keresztül annak érdekében, hogy meghatározzuk a városi PM2.5 méretfrakció 

tömegkoncentrációját, kémiai összetételét (nyomelemek, főbb vízoldható ionok, 

széntartalmú frakciók) és oxidatív potenciálját. Ezenfelül az évszakos váltakozások 

megfigyelése, illetve a kémiai összetétel és az oxidatív potenciál közötti kapcsolat vizsgálata 

is célként szerepelt. Ez az első tanulmány Budapesten, mely egyidejűleg irányult a PM2.5 

méretfrakció tömegkoncentrációjának és kémiai összetételének hosszútávú 

meghatározására. Egyik korábbi tanulmány sem vizsgálta az aeroszol részecskék oxidatív 

potenciáljának hosszútavú váltakozását. 

Az OFFICAIR projekt („on the reduction of health effects from combined exposure to 

indoor air pollutants in modern offices”) keretében bel- és kültéri PM2.5 méretfrakció 

mintavételezésére került sor irodaépületekben 8 és 100 órás mintavételi idővel két 

mintavételi kampány során. A tanulmány elsődleges célja a PM2.5 méretfrakció kémiai 

összetételének és oxidatív potenciáljának meghatározása, valamint a közöttük lévő 

kapcsolat vizsgálata. További célként tűztem ki, hogy számos, a bel- és kültéri környezetet 

érintő kérdést megválaszoljak. Ez az első tanulmány, mely a beltéri aeroszol részecskék 

oxidatív potenciáljának vizsgálatára irányul.  

Az előbbiekben felsorolt célok megvalósításához számos analitikai módszer szükséges. 

Ennek megfelelően célul tűztem ki új analitikai módszerek fejlesztését és validálását számos 

aeroszol alkotó meghatározására. 
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Alkalmazott módszerek 

I. A kültéri levegő minőségének jellemzése 

A mintavételi kampány Budapest egy forgalmas pontján, a Széna-téren történt 2010 

júniusa és 2013 májusa között. Minden egyes hónap első hetén hétfő reggeltől péntek 

reggelig 96 órán keresztül egy PM2.5 minta gyűjtésére került sor nagy térfogáramú aeroszol 

mintavevő segítségével. A kvarcszálas szűrőkre gyűjtött minták különböző méretű darabjait 

az alábbi kémiai vizsgálatoknak vetettem alá: nyomelemek koncentrációjának induktív 

csatolású plazma tömegspektrometriás meghatározása mikrohullámú sugárzással 

támogatott királyvizes és ultrahanggal segített vizes exraciót követően; a vizes 

extraktumból a főbb vízoldható anionok és kationok koncentrációjának ionkromatográfiás 

meghatározása; szerves és elemi széntartalom meghatározása (EUSAAR-2 protokoll 

alapján); illetve teljes szén és vízoldható szerves szén koncentrációjának meghatározása 

(C/N analizátor). A részecskék oxidatív potenciálját egy, az antioxidánsokat (aszkorbinsav 

/AA/, redukált glutation /GSH/) fiziológiailag releváns koncentrációban tartalmazó 

szintetikus tüdőfolyadékban bekövetkező koncentráció csökkenés alapján határoztam meg. 

Az értelmezés elősegítésének érdekében az oxidatív potenciál kétféle mértékegységben 

(OPAA m-3 és OPGSH m-3 (% fogyás/m3 levegő), illetve OPAA μg-1 és OPGSH μg-1 (% fogyás/μg 

PM2.5 tömeg) is megadásra került. Az első mértékegység az oxidatív hatásnak való 

kitettséget jellemzi és a PM2.5 tömegkoncentrációhoz hasonló mértékegység, míg az utóbbi 

azt fejezi ki, hogy a részecskék milyen mértékben képesek a fiziológiailag releváns 

antioxidánsok koncentrációját csökkenteni. 

II. A beltéri levegő minőségének jellemzése 

Két különböző PM2.5 mintavételi stratégiát alkalmaztunk az OFFICAIR projektben. 

Finnországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban és Hollandiában 

összesen 20 irodaépületben gyűjtöttünk PM2.5 mintákat. A mintavétel épületenként egy 

beltéri és egy kültéri helyszínen körülbelül 100 órán keresztül (hétfő 9.00-től vasárnap 

17.00-ig) alacsony térfogatáramú mintavevő segítségével történt 2012 nyarán. A 

mintavételi kampányt 2012/2013 telén megismételtük. Az egyik irodaépületben 
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párhuzamos beltéri mintavételt végeztünk annak érdekében, hogy megvizsgáljuk az egy 

irodaépületen belüli eltéréseket. A gyűjtött mintákat különböző kémiai vizsgálatoknak 

vetettünk alá annak érdekében, hogy meghatározzuk a nyomelemek koncentrációját 

mikrohullámú sugárzással támogatott királyvizes és ultrahanggal segített vizes extraciót 

követően, illetve a főbb vízoldható ionok, szerves szén és elemi szén koncentrációját. 

A másik mintavételi stratégiát 5 magyar irodaépületben alkalmaztuk 2012 nyarán, mely 

során a mintavétel 8 órán keresztül (munkaidő alatt) történt egy kiválasztott irodában és a 

légkezelő rendszer beszívásánál. Minden egyes épületben a beltéri és a kültéri PM2.5 

mintavétel egyidejűleg történt öt egymást követő napon keresztül hétfőtől péntekig. Az 

alkalmazott szűrő típusát naponként változtattuk (kedden és csütörtökön Teflon szűrő, a 

többi napokon kvarcszálas szűrő). A minták elemi összetételét (Z>13) proton indukált 

röntgenemisszióval vizsgáltuk. A részecskék oxidatív potenciáljának meghatározása a fent 

említett eljárás alapján történt. 

III. Statisztikai adatfeldolgozás mindkét tanulmány esetén 

A különböző aeroszol részecske tulajdonságok közötti kapcsolat vizsgálatára Pearson-

féle korrelációs (r) és Spearman-féle rangkorrelációs együtthatókat (rs) számoltam ki az IBM 

SPSS Statistics for Windows (21-es verzió, IBM Corp., Armonk, NY, Egyesült Államok) 

program segítségével. Statisztikailag szignifikánsnak a 0,05-nél kisebb p-értékkel 

rendelkező korrelációt tekintettem. Az adatok eloszlását Shapiro-Wilk teszt alapján 

végeztem, mely meghatározta az alkalmazott korreláció típusát. 
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Eredmények, a doktori értekezés tézisei 

I. A kültéri levegő minőségének jellemzése [2,5] 

T1. Tömegméréssel meghatároztam a mintavételi időszak alatt a Széna téren a PM2.5 

méretfrakció tömegkoncentrációját, mely 7,8 és 40,2 µg m-3 értékek között váltakozott 

(átlag: 21,0 µg m-3) és évszakos változékonyság jellemezte; kétszer nagyobb átlagértékeket 

tapasztaltam télen, mint nyáron. Jelentős változást az éves átlag PM2.5 tömegkoncentráció 

értékekben nem figyeltem meg 2010 és 2013 között. 

T2. Átlagosan a meghatározott PM2.5 tömeg 84 %-át azonosítottam az alkalmazott kémiai 

mérésekkel. A szerves anyag és a másodlagos szervetlen ionok (SO42-, NO3-, NH4+) alkották 

a PM2.5 méretfrakció jelentős részét, rendre 40 és 29% hozzájárulással. Évszakos 

változékonyságot nagyobb téli értékekkel figyelem meg néhány alkotó (teljes, szerves és 

vízoldható szerves szén, NO3-, NH4+, Na+, K+, Cl-, Zn, Rb, Cd és Pb) koncentrációjának 

esetén. Jelentős változás a vizsgált alkotók éves átlag koncentráció értékeikben nem volt 

megfigyelhető 2010 és 2013 között. 

T3. Meghatároztam a nyomelemek vízoldható hányadát – mely a vizes és a királyvizes 

extrakciót követően mért koncentráció értékek hányadosaként került kifejezésre –  és az 

értékek széles határok között váltakoztak. Az átlag vízoldható hányad kevesebb, mint 25% 

volt az Sn (5%), Fe (16%) és az Pb (20%) esetén, míg a legnagyobb vízoldható hányaddal 

rendelkező elemek közé tartozott a V (73%), Cd (78%), Rb (81%) és a Zn (92%). 

T4. A három éves mintavételi időszak alatt időbeli változékonyság jellemezte az oxidatív 

potenciált mindkét antioxidáns esetén (OPAA és OPGSH). Míg az OPAA m-3 és az OPGSH m-3 

értékek váltakozásában nem figyeltem meg egyértelmű évszakos trendet, addig a nyári 

időszakot nagyobb OPAA µg-1 értékek jellemezték, mint a télit. A maximum OPAA m-3 és 

OPGSH m-3 értékek rendre 8-szor, illetve 36-szor nagyobbak voltak a minimum értékeknél. 

Jelentős korrelációt nem tapasztaltam a PM2.5 méretfrakció tömegkoncentrációja és az 

OPGSH m-3 értékek között (rs=0,31, p=0,07). Azonban a statisztikai adatfeldolgozás a PM2.5 

méretfrakció tömegkoncentrációja és az OPAA m-3 értékek között statisztikailag jelenős 

korrelációt (rs=0,46, p<0,01) eredményezett. Az oxidatív potenciál főleg a közlekedési 
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eredetű nyomelemekkel (pl.: Cu) mutatott jelentős korrelációt; azonban egyéb források (pl.: 

távoli légtömegek áramlása, másodlagos aeroszol részecske képződés) is hozzájárulhatnak a 

budapesti PM2.5 méretfrakció oxidatív potenciáljához. 

 

II. A beltéri levegő minőségének jellemzése [1,3,4] 

T5. Meghatároztam a bel- és kültéri PM2.5 méretfrakció tömegkoncentrációját számos 

európai irodaépületben. A legkisebb tömegkoncentráció értékek Finnországban, míg a 

legnagyobbak Magyarországon adódtak. A bel- és kültéri tömegkoncentráció értékek 

között jelentős korrelációt tapasztaltam mind a 100 órás (r=0,74; p<0,01), mind a 8 órás 

(r=0,84; p<0,01) mintavételi stratégia esetén. A bel- és kültéri PM2.5 tömegkoncentrációk 

aránya 0,24 és 1,35 között váltakozott (átlag: 0,62) a 100 órás mintavétel esetén, míg a 8 

órás mintavétel esetén 0,26 és 1,47 közötti értékek (átlag: 0,73) adódtak. A 8 órán át gyűjtött 

minták esetén a bel- és kültéri PM2.5 tömegkoncentrációk aránya hasonló volt (két kiugró 

értéktől eltekintve) a mintavételi hét napjain minden egyes irodaépület esetén.  

T6. A 100 órás mintavételt követően meghatározott PM2.5 tömeg 82%-át azonosítottam az 

alkalmazott kémiai mérésekkel. Mindkét évszakban a szerves anyag hozzájárulása volt a 

legjelentősebb a kültéri PM2.5 méretfrakció tömegéhez viszonyítva a görög és az olasz 

minták esetén, míg Hollandiában a nitrát-ion volt a legfőbb PM2.5 alkotó. A nyomelemek 

koncentrációja széles határok között változott a különböző helyszíneken gyűjtött mintákra 

vonatkozóan. A bel- és kültéri nyomelem koncentrációk aránya általában egynél kisebb 

volt, azonban az esetek több mint 25%-ában egynél nagyobb értékeket tapasztaltam Cr, Cu 

es Cd esetén. A nyomelemek vízoldható hányada hasonlóan alakult a görög és a holland 

mintáknál, azonban kissé eltérő értékek adódtak Sn, Cr, Mn és Cd esetén az olasz mintákra.  

T7. A 100 órás PM2.5 mintákra vonatkozó oxidatív potenciál értékek markánsan váltakoztak 

az európai irodaépületek esetén; a legnagyobb OPAA m-3 és OPGSH m-3 értékeket a magyar, 

míg a legkisebb értékeket a finn PM2.5 minták esetén tapasztaltam. A bel- és kültéri OPAA 

m-3 és OPGSH m-3 értékeket évszakos változékonyság jellemezte. A bel- és kültéri OPAA m-3 

és OPGSH m-3 arányok általában egynél kisebbek voltak, azonban a 40 esetből rendre 4 és 17 
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esetben egynél nagyobb értékeket tapasztaltunk. Ez arra utal, hogy a beltéri PM2.5 kevésbé 

oxidatív tulajdonoságú, mint a kültéri PM2.5 méretfrakció az oxidatív potenciál alapján. A 

vizsgált alkotók közül csak a Cu koncentrációja mutatott korrelációt a bel- és kültéri OPAA 

μg-1 és az OPGSH μg-1 értékekkel is. Számos eltérés jelentkezett a korrelációs együtthatókban 

a bel- és kültéri PM2.5 méretfrakció oxidatív potenciálját illetően. 

T8. A 8 óra alatt gyűjtött PM2.5 mintákra mért minimum és maximum OPAA m-3 és OPGSH 

m-3 értékek között jelentős eltéréseket tapasztaltam. Az eredmények alapján ötből három 

irodaépületnél az oxidatív potenciál értékek nem mutattak lényeges időbeli 

változékonyságot. A bel- és kültéri arányok az OPAA m-3 és OPGSH m-3 esetén egynél 

nagyobbak voltak a 15 összes esetből rendre 2, illetve 5 esetben. 

T9. Az alábbi kérdésekre adtam választ a beltéri (irodai) környezettel kapcsolatban. 

1. Földrajzi elhelyezkedés, bel- és kültéri aeroszol források, légkezelő rendszer szűrési 

hatásfoka: Melyek a legfőbb meghatározói a beltéri PM2.5 tömegkoncentrációnak? 

Kijelenthető, hogy a beltéri PM2.5 tömegkoncentrációt nem befolyásolta jelentős beltéri 

aeroszol forrás és a kültéri PM2.5 tömegkoncentráció a legmeghatározóbb tényező.  

2. Beltér és kültér: Hol jobb tartózkodni?  

Amennyiben a kérdést a PM2.5 tömegkoncentráció vagy az OPAA m-3 és OPGSH m-3 értékek 

szemszögéből közelítjük meg, kijelenthető, hogy évszaktól függetlenül jobb beltéren 

tartózkodni, mint kültéren, mivel az irodaépületek esetén a fent említett paraméterekre 

a bel- és kültéri arányok általában egynél kisebbek voltak néhány kivételtől eltekintve.  

3. Térbeli eltérések egy irodaépületen belül: Hogyan végezzünk reprezentatív beltéri PM2.5 

mintavételt? 

Hasonló PM2.5 tömegkoncentráció értékeket tapasztaltunk két, egy időben vizsgált iroda 

esetén is. Azonban jelentősebb eltérések adódtak az oxidatív potenciál értékekben, 

valamint az egyes alkotók koncentráció értékeikben is, mely arra utal, hogy az irodai 

dolgozók eltérő mértékben vannak kitéve egészségügyi szempontból fontos aeroszol 

alkotóknak egy irodaépületen belül.  
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