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1. Bevezetés és célkitűzések
A légköri aeroszol környezetünk fontos részét képezi. A részecskéknek számos
hatásuk van. Ezek közül az egyik legfontosabb az éghajlatot befolyásoló szerepük. A
részecskék közvetett úton, a fény elnyelésével és szórásával, valamint közvetett úton,
felhőkondenzációs magvakként is befolyásolhatják a Föld éghajlatát (IPCC AR5, 2013).
Emellett fontos megemlíteni egészségügyi hatásukat is. Napjaink egyik legfontosabb
légszennyezője az aeroszol. Egy tanulmány szerint 2010-ben 3,3 millió haláleset történt
a légszennyezettség (PM2,5) miatt – ennek nagyrésze Ázsiában. A „minden marad a
régiben” (business-as-usual) szcenárió szerint 2050-re ez a szám a duplájára is nőhet
(Lelieveld et al., 2015).
Az aeroszol részecskék tulajdonságait (például részecskeszám, felület, tömeg) a
méret

függvényében

meghatározásával

ábrázolva

lehetőségünk

méreteloszlást
nyílik

a

kaphatunk.

források

A

azonosítására,

méreteloszlás
valamint

a

levegőminőség és az egészségügyi hatás minősítésére. Gyakran előfordul, hogy több
helyen, párhuzamos mintagyűjtés szükséges. Ennek megvalósításához a mintagyűjtő
berendezések összemérése indokolt.
A kutatás során kaszkád impaktort használtunk. Az eszköz segítségével szeparálni
tudjuk az aeroszol részecskéket azok aerodinamikai átmérője alapján. Ennek
köszönhetően külön-külön vizsgálható a finom és a durva mérettartomány. A kutatás
során célunk volt két kaszkád impaktor összehasonlító mérése, valamint a kapott
méreteloszlások elemzése.

2

2. Irodalmi háttér
A légköri aeroszol részecskéket azok mérete alapján három frakcióba sorolhatjuk.
A legnagyobb, durva részecskék átmérője 2,5 és 100 𝜇m közötti. Finom részecskének a
2,5 𝜇m alatti, míg ultrafinom részecskének a 100 nm alatti részecskéket nevezzük. Amíg
az ultrafinom részecskéket elsősorban azok számával, addig a finom és durva
részecskéket azok tömegével tudjuk jól jellemezni. Vizsgálataim során ezért a részecskék
átmérő szerinti tömegének eloszlását vizsgáltam.
2.1. Aerodinamikai ekvivalens átmérő
Mivel az egyedi aeroszol részecskék alakja igen eltérő lehet, így azok méretét
megállapítani körülményes. Ennek okán bevezetjük az ekvivalens átmérő fogalmát.
Ekvivalens átmérő alatt egy olyan gömb alakú részecske átmérőjét értjük, amely
tulajdonsága megegyezik az általunk vizsgált részecske tulajdonságával. Jelen esetben a
részecskék aerodinamikai ekvivalens átmérőjét használjuk, hiszen az elválasztás a
részecskék aerodinamikai tulajdonságai alapján történik.
Az aerodinamikai átmérő (𝐷) definíció szerint annak a gömb alakú, egységnyi
sűrűségű részecskének az átmérője, amely végső esési sebessége azonos a vizsgált
részecske végső esési sebességével. Az aerodinamikai átmérőt standardizálják alakra
(gömb), és sűrűségre (1000 kg m-3, egy vízcsepp sűrűsége). Az aerodinamikai átmérő
definícióját az (1) egyenlet írja le (Hinds, 1999).
𝜌𝑝 1/2
𝐷 = 𝑑𝑝 (
) ,
𝜌0 𝜒

(1)

ahol 𝐷 az aerodinamikai átmérő, 𝑑𝑝 a részecske térfogat ekvivalens átmérője (az átmérő,
amellyel a megolvasztott részecske rendelkezne), 𝜌𝑝 a részecske sűrűsége, 𝜌0 egységnyi
sűrűség (1000 kg m-3) és 𝜒 a dinamikus alaki tényező. Az aerodinamikai átmérőre
gondolhatunk úgy, mint egy olyan vízcsepp átmérőjére, amelynek azonosak az
aerodinamikai tulajdonságai a vizsgált részecskével. Ha a vizsgált részecske
aerodinamikai átmérője 1 𝜇m, akkor az aerodinamikai értelemben vett viselkedése
azonos lesz egy 1 𝜇m átmérőjű vízcsepp viselkedésével – függetlenül az alakjától,
sűrűségétől és fizikai méretétől (Hinds, 1999).
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2.2. Méreteloszlások
Az aeroszol részecskéket számos tulajdonságuk alapján jellemezhetjük, úgy, mint
azok mérete, kémiai összetétele vagy légköri tartózkodási ideje. Ezek közül a méret több
tulajdonsággal is összefügg, ezért kiemelt jelentősége van. Ilyen tulajdonság a
részecskeszám, a felület, a tömeg vagy a térfogat. Ezeket ábrázolva a méret függvényében
kapjuk meg a részecskék méret szerinti eloszlásait, vagy méreteloszlásait. Ezek közül
mutatok be három eloszlást az 1. ábrán. Klasszikus esetben a méreteloszlásokban három
csúcs, avagy módus figyelhető meg. Ezeket rendre Aitken-, akkumulációs és a durva
módusnak nevezzük (Whitby, 1978; Raes et al., 2000). Amíg a durva módus részecskéi
főleg természetes úton, addig az akkumulációs és Aitken-módus részecskéi magas
hőmérsékletű égés (antropogén forrás) és légköri nukleáció útján keletkeznek. Az
akkumulációs módus bizonyos körülmények között ketté is szakadhat kondenzációs és
csepp módusokra (Hering és Friedlander, 1982; Salma et al., 2005). Az időszakosan
megjelenő, 0,01 𝜇m alatti csúcs esetén a nukleációs módus megnevezést használjuk
(Kulmala et al., 2004).

1. ábra. Az aeroszol részecskék részecskeszám, felület és tömeg méreteloszlásai
(Salma et al., 2012).
4

A módusok alakját többek között a részecskék keletkezése, nyelője, és egyéb
meteorológiai folyamatok befolyásolják. Ezek összessége alkotja a módust, amelyet
logaritmikusan normális függvénnyel tudunk leírni (Hinds, 1999):
2

(ln 𝑑𝑝 − ln 𝐶𝑀𝐷)
𝑑𝑓
1
=
exp (−
),
2
𝑑 ln 𝑑𝑝 √2𝜋 ln 𝜎𝑔
2(ln 𝜎𝑔 )

(2)

amely megadja azon részecskék egy tulajdonságát (pl. számát), amelyek átmérője ln 𝑑𝑝
és ln 𝑑𝑝 + 𝑑 ln 𝑑𝑝 közötti. Ahol 𝑑𝑝 a részecske átmérője, 𝜎𝑔 a mértani szórás, 𝐶𝑀𝐷
(Count Median Diameter) a részecskék átmérőjének mértani középértéke, amely ennél az
eloszlásnál megegyezik az átmérő mediánjával. Az eloszlás sajátsága, hogy mind a
részecskeszám, mind a felület, mind a tömeg vonatkozásában alkalmazható, és ezek
szórása megegyezik. A különböző eloszlások (többek között: részecskeszám, felület,
tömeg) közötti átszámítás a Hatch–Choate konverziós egyenlettel lehetséges (Hinds,
1999):
𝑑𝑝 = 𝐶𝑀𝐷 exp(𝑏 ln2 𝜎𝑔 ) ,

(3)

ahol 𝑑𝑝 a részecskék medián átmérője, 𝑏 pedig a konverziós tényező. A 𝑏 értéke felület
esetén 2-nek, térfogat vagy tömeg esetén pedig 3-nak adódik.
2.3. Éghajlati hatások
Az aeroszol részecskék a Föld energiamérlegét közvetlen, illetve közvetett hatások
révén befolyásolják, így éghajlati szerepük jelentős. Közvetlen klímabefolyásoló
folyamat a Nap elektromágneses sugárzásának szórása szulfát részecskéken, illetve
elnyelése a korom részecskéken. Az előbbi hűtő-, az utóbbi pedig fűtőhatású folyamat
(2. ábra).
Közvetett hatás alatt az aeroszol részecskéken, mint felhőkondenzációs magvakon
(CCN, Cloud Condensation Nuclei) kialakuló felhőképződés szerepét értjük. A
felhőképződés ezen részecskék hiányában nem valósulna meg. A felhők színe, így
fényvisszaverő képességük (albedójuk) a szürke és a fehér között változhat. Ezt a
részecskék mérete, illetve koncentrációja befolyásolja. Ha adott mennyiségű vízgőz több
részecskére kondenzálódik, akkor több felhőcsepp alakul ki, amelyek összfelülete
nagyobb, ezáltal a felhő fehérebb (nagyobb albedójú) lesz. Mivel a felhők alapvetően
5

nagy albedójú felületeket alkotnak, így kevésbé nyelik el a napfényt, illetve meggátolják,
hogy az a földfelszínt elérve melegíthesse azt (2. ábra). Emellett, ha a kondenzáció nagy
részecskeszámú térrészben történik meg, úgy a cseppek tartózkodási ideje megnő – ezzel
fokozva a hűtő hatást, azonban mérsékelve a csapadék lehullását (Ramanathan et al.,
2001).
Az aeroszol részecskék rövid tartózkodási ideje miatt klimatikus hatásuk nagyon
változatos az időben. Jól látszanak például az antropogén eredetű aeroszol részecskék,
prekurzorok (például: kén-dioxid) és az illékony szerves vegyületek markáns hatása. Az
antropogén eredetű aeroszol részecske emisszió jelentősen növekedett az ipari időszak
alatt. Fentiek alapján ez a kibocsátás negatív éghajlati kényszerrel jellemezhető, így
valamilyen mértékben ellensúlyozta az üvegházgázok melegítő hatását (IPCC AR5,
2013).

2. ábra. Az éghajlati kényszer mértéke (IPCC AR5, 2013).
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2.4. Egészségügyi hatások
A városi környezet egyik legfontosabb légszennyezője az aeroszol. A részecskék
az emberi szervezettel elsősorban a légzés során kerülnek kapcsolatba. Azt, hogy egy
részecske légzőszervrendszerünk mely pontjára jut el, a részecskék aerodinamikai
átmérője és a légzési mód egyaránt befolyásolja (Salma et al., 2002; 2015). Amíg a durva
részecskék (2,5–10 μm) jellemzően a szájban és a garatban ülepednek ki, addig a 2,5 μmnél kisebb átmérőjű részecskék (PM2,5) a tüdőbe jutva asztmához, gyulladáshoz (Campen
et al., 2001), daganatos megbetegedéshez (Oberdörster et al., 2005), keringési
zavarokhoz vezethetnek, és növelik az oxidatív stresszt (Bekki et al., 2016).
A részecskék szervezetre gyakorolt hatása azok szervezetbeli lokációja mellett sok
egyéb paramétertől is függ. A toxikus, oldható részecskék (kémiai tulajdonságok)
tekintetében meghatározó azok tömege, hiszen hatásuk ezzel lesz arányos. Zárt térben a
részecskék darabszáma és felülete a döntő, ugyanis ettől is függ a radon dózisa (Trassierra
et al., 2016). Végül a részecskék morfológiáját is figyelembe kell venni (Godwin és
Jagatic, 1970).
Kaszkád impaktorral történű mintagyűjtés esetén a finom és a durva
mérettartományok szétválnak (szervezetbeli lokáció), majd a részecskék kémiai
paraméterei, tömegük, vagy akár morfológiájuk külön-külön vizsgálható.
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3. Módszerek
3.1. A tömeg méreteloszlás meghatározása
A részecskék egészségügyi hatása elsősorban azok tömegével függ össze. A tömeg
paraméterrel a finom és a durva mérettartományt tudjuk jól jellemezni. A finom és a durva
a mérettartomány részecskéit a részecskék aerodinamikai átmérője szerint tudjuk
elkülöníteni. A részecskék aerodinamikai úton történő elválasztása, és így a tömeg
méreteloszlás meghatározása kaszkád impaktorok segítségével valósítható meg.
3.2. A kaszkád impaktor
Az impaktor működési elvének alapja, hogy az aeroszol részecskéket tartalmazó
légáramot egy, az áramlásba helyezett akadállyal

hirtelen irányváltoztatásra

kényszerítjük. A részecskék tehetetlenségükből fakadóan ennek az akadálynak ütköznek.
Az impaktor esetében ez az akadály a mintagyűjtő tányér, amelyre rögzíteni tudjuk a
mintagyűjtő fóliát (ennek anyaga a későbbi analízistől függően lehet alumínium,
polikarbonát, Teflon, Mylar, stb.). Az impakciót követően a légáram, benne a nem
impaktálódott, kisebb részecskékkel körbe áramolja a mintagyűjtő tányért és folytatja
útját a szivattyú felé. A részecskék görbe vonalú mozgását a dimenzió nélküli a Stokes
számmal (St) jellemezzük. Ezzel a számmal tudjuk jellemezni egy részecske azon
kitartását, hogy mennyire tudja követni az áramlási tér áramvonalait. Ennek definíciója
(McMurry, 1999):
𝜏𝑈0 𝜌𝑝 𝑑𝑝2 𝐶𝑈0
St =
=
,
𝐷/2
9𝜇𝐷

(4)

ahol 𝜏 a részecske tartózkodási ideje, 𝑈0 a részecske átlagsebessége a fúvókában, 𝐷 a
fúvóka átmérője, 𝜌𝑝 a részecske sűrűsége, 𝑑𝑝 a részecske átmérője, 𝐶 a csúszási
korrekciós faktor és 𝜇 a gáz abszolút viszkozitása. (McMurry, 1999). A gyakorlatban az
impaktorok azokat a részecskéket gyűjtik össze, amelyek Stokes száma nagyobb, mint a
kritikus érték, amely tipikusan a 0,21–0,23 tartományba esik (Marple és Willeke, 1976).
Kutatási célból általában több, kaszkád módon egymás mögé helyezett impakciós
fokozatot használnak (3. ábra). Az egymás után elhelyezett impakciós fokozatok
elrendezését nevezzük kaszkád impaktornak. Ezek a berendezések a mikrométerestől a
néhány nanométeres tartományig képesek a részecskéket azok aerodinamikai átmérője
szerint elválasztani és gyűjteni. A berendezésben a részecskék egyre kisebb átmérőjű,
azonban egyre nagyobb számú fúvókán haladnak át.
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Inlet

Fúvóka
1. fokozat
Mintagyűjtő

2. fokozat

n. fokozat
Szűrő

Szivattyú
3. ábra. A kaszkád impaktor sematikus rajza (Lundgren et al., 1979).
Az impaktorokat az egyes fokozatok impakciós hatásfok görbéivel tudjuk
jellemezni. Az impakciós hatásfok görbe megmutatja, hogy egy fokozat az adott átmérőjű
részecskéket mekkora hatékonysággal, mekkora hányadban gyűjti be. Az impakciós
hatásfokot (𝜂) az alábbi összefüggéssel kapjuk meg (Finlayson-Pitts és Pitts, 1986):
𝑑𝑝2 𝑉 𝜌
𝜂=
,
18 𝜇 𝐷𝑏

(5)

ahol 𝑑𝑝 a részecske átmérője, 𝑉 a levegő áramlási sebessége, 𝜌 a részecske sűrűsége, 𝜇 a
gáz dinamikus viszkozitása, 𝐷𝑏 pedig egy állandó, amely jellemzi az impaktor fizikai
paramétereit (pl. a fúvóka átmérőjét) és a légáram elhajlását. Ha ábrázoljuk az impakciós
hatásfokot az aerodinamikai átmérő függvényében, úgy ideális esetben lépcsőfüggvényt
kellene

kapnunk.

Egyéb

zavaró

hatások

(pl.

felpattanás,

diffúzó,

áramlási

egyenlőtlenségek) miatt azonban az 4. ábrán látható görbéket kapjuk (Marple et al.,
1991):
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Impakciós hatásfok [%]

0.

Aerodinamikai átmérő [𝜇m]
4. ábra. Egy MOUDI kaszkád impaktor impakciós hatásfok görbéi.
Az impakciós hatásfok görbék, valamint az ordináta 50%-os értékéhez tartozó egyenes
metszéspontjait az abszcisszán leolvasva kapjuk meg a nominális vágási értékeket. A
vágási érték tehát megmutatja, hogy az adott fokozat mely aerodinamikai átmérőjű
részecskéknek gyűjti be a felét.
A kaszkád impaktorok a kutatás területén napjainkban kissé háttérbe szorultak,
pedig előnyeiket folyamatos fejlesztésük igazolja. A korszerűbb berendezésekben a
mintagyűjtő tányér forgatásával egyenletes felületi eloszlású mintát kaphatunk.
Mikrobiológiai vizsgálatokhoz is léteznek impaktorok – itt a mintagyűjtő fólia helyére
táptalaj kerül.
3.3. MOUDI impaktor
A kísérlet során MOUDI (Micro-Orifice Uniform Deposit Impactor) impaktort
használtunk. A nominális 30 ± 1,5 L/perces bemeneti áramlási sebességet az analóg vagy
digitális kijelzőn (típus függő) leolvasható nyomás helyes értéke garantálja (egyéb
esetben a bemeneti áramlási sebesség pontatlan, vagy szakadás, dugulás lépett fel). Az
impakciós fokozatok vágási értékei a 0,056–18 µm átmérőtartományt fogják át. Az
osztályozásnak köszönhetően ezen átmérőtartomány 11, jól definiált intervallumra
tagolódik. Az általunk használt kaszkád impaktor az alábbi átmérőtartományokat
választja el:
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1. táblázat. A MOUDI kaszkád impaktor
nominális vágási értékei és a fúvókák paraméterei.
Fokozat
Inlet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nominális vágási
érték [μm]

Fúvóka átmérője
[cm]

18
10,0
5,6
3,2
1,8
1,00
0,560
0,320
0,180
0,100
0,056

Fúvókák száma
[db]

1,71
0,889
0,380
0,247
0,137
0,072
0,040
0,0140
0,0090
0,0055
0,0052

1
3
10
10
20
40
80
900
900
2000
2000

Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a részletes méreteloszlásokat, a mérési adatokat
invertáljuk. Az invertáláshoz elengedhetetlen az impaktor hatásfok görbéinek az
ismerete.

Ezek

meghatározásához

kalibrációt

végeznek.

A

MOUDI

széles

méréstartománya okán három eltérő módszert alkalmaztak.
A 0,03 és 0,7 μm közötti tartományban dioktil-sebacate oldatból ütközéses típusú
porlasztó készülékkel állítanak elő aeroszol részecskéket (Liu és Lee, 1975). A
kicsapódást majd kondenzációt követően a részecskéket egy elektromos elválasztó
készüléken vezetik át, így biztosítva a keskeny méreteloszlást (Liu és Pui, 1974). Ezt
követően az aeroszol részecskéket egy radioaktív töltéssemlegesítőn vezetik át, majd
elektrométerrel (EAD, Electrical Aerosol Detector) mérik őket. A részecskék méretét az
áramlási sebesség, valamint az elektrosztatikus osztályozó feszültségének beállításával
tudják változtatni.
A 0,7 és 1,3 μm közötti tartomány kalibrálásához monodiszperz polisztirol vizes
oldatát alkalmazzák. A szuszpenziót ebben az esetben is porlasztják, majd az aeroszolt
szilikagéllel szárítják, végül pedig elektromos elválasztó készüléken vezetik át. A
részecskeáramot lézer részecskeszámlálóval (LPC, Laser Particle Counter) mérik a
vizsgált fokozat előtt, illetve utána (így megkapva a mintagyűjtőre impaktálódott arányt).
Az 1,3 és 20 μm közötti tartomány kalibrálásához VOMAG (Vibrating Orifice
Monodisperse Aerosol Generator) aeroszol generátort használnak. Ennek használatával
nyerhetők a legnagyobb átmérőjű folyadék és szilárd aeroszol részecskék. A használt
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olajsav oldat uranin festékanyagot és szilárd ammónium fluoreszceint tartalmaz. 5–
30 perces impakciós időket követően mindegyik mintagyűjtő fóliát lemossák. A folyadék
részecskék oldásához 20 mL 0,001 N NaOH oldatot, míg a szilárd részecskék oldásához
0,1 N NH4OH oldatot használnak. Végül fluorométer használatával megmérik a
mosófolyadékban lévő festék mennyiségét.
Mindegyik kalibráció során alumínium fóliát használnak, amelyet a polisztirol
esetében (0,7–1,3 μm tartomány) szilikonolajjal borítanak. Az impaktorok kalibrált
vágási értékeit az alábbi táblázatban foglaltam össze:
2. táblázat. A budapesti és a debreceni műszer kalibrált vágási értékei.
Fokozat

Nominális vágási
érték [μm]

Kalibrált vágási
érték BP [μm]

Kalibrált vágási
érték DB [μm]

Inlet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

18
10,0
5,6
3,2
1,8
1,00
0,560
0,320
0,180
0,100
0,056

18
9,9
6,2
3,1
1,8
1,00
0,603
0,301
0,164
0,094
0,053

18
9,9
6,2
3,1
1,8
1,00
0,560
0,320
0,180
0,100
0,056

3.4. A méreteloszlások invertálása
A kaszkád impaktorok – hasonlóan más, a méreteloszlást meghatározó
berendezésekhez – nem képesek közvetlenül mérni a méreteloszlást. Ennek magyarázata,
hogy az impakciós hatásfok görbék nem az elméleti lépcsőfüggvényt követik, hanem S
alakúak. Ennek okán bizonyos átmérőjű részecskék több fokozaton is jelen lehetnek
(kisebb részecskék előbb impaktálódnak, nagyobb részecskék később). A jelenséget
matematikailag a Fredholm-egyenlettel fejezhetjük ki:
𝑥𝑓

𝑦𝑖 = 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖 = ∫ 𝑘𝑖 (𝑥)𝑓(𝑥)d𝑥 + 𝜀𝑖 ,
𝑥𝑎
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𝑖 = 1, … , 𝑛,

(6)

ahol 𝑦𝑖 a mért érték (jelen esetben a fokozaton mért tömeg), amely a valós 𝜇𝑖 értékből és
a 𝜀𝑖 hibából tevődik össze. 𝑓(𝑥) a tömeg méreteloszlás, 𝑥 a részecskék méretét kifejező
független változó (jelen esetben 𝑥 = log 𝐷, ahol 𝐷 a részecske aerodinamikai átmérője),
𝑘𝑖 (𝑥) a berendezés 𝑖-edik csatornájához tartozó kernel függvény, 𝑖 a csatornaszám
(fokozatok száma), 𝑛 pedig az összes csatorna (fokozat) száma. Az integrálás határainak
megválasztásakor törekszünk arra, hogy a rajta kívül eső két függvény szorzata nulla
legyen. A kernel függvényt a műszer egy adott fokozatának monodiszperz aeroszollal
történő kalibrálásakor kaphatjuk meg. A mérés eredményeként kapott diszkrét adatokat a
fenti integrál véges dimenziójú közelítéssel az alábbi formába írható:
𝑚

𝑦𝑖 = ∑ 𝑤𝑗 𝑘𝑖 (𝑥𝑗 )𝑓(𝑥𝑗 ) + 𝜀𝑖 ,

(7)

𝑖 = 1, … , 𝑛.

𝑗=1

A 𝑤𝑗 a numerikus integrálás 𝑗-edik lépésköze. A független változó léptetésének értékei:
𝑥1 = 𝑥𝑎 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 = 𝑥𝑓 . A fenti egyenletrendszer mátrix alakban az alábbinak adódik:
(8)

𝑌 =𝜇+𝜀 =𝐾𝑓+𝜀,

ahol 𝑌, 𝜇, 𝜀 ∈ R𝑛 oszlopvektorok, 𝐾 ∈ R𝑛×𝑚 mátrix elemei 𝐾𝑖𝑗 = 𝑤𝑗 𝑘𝑖 (𝑥𝑗 ), valamint
𝑓 ∈ R𝑚

oszlopvektor

az

eloszlásfüggvény lépéspontokra

vonatkozó

értékeit

tartalmazza: 𝑓𝑖 = 𝑓(𝑥𝑗 ). A valódi méreteloszlást az inverziós feladat megoldásával tudjuk
létrehozni. Kaszkád impaktorok esetében a kernel függvények gyakran szélesek,
átlapolnak. Ennek okán a fenti függvénynek nem mindig van megoldása, vagy ha van, az
érzékeny az adatok bizonytalanságára (Voutilainen, 2001). Ennek a problémának a
megoldására használható a Micron nevű program (California University of Technology;
Wolfenbarger és Seinfeld, 1990). A program az erőltetett regularizáció módszerét
alkalmazza. Ez a módszer a folytonos megoldásokat emeli ki a lehetőségek közül. Egy
rekonstruált

méreteloszlás

így

pl.

80

invertált,

logaritmikusan

ekvidisztens

méretcsatornához tartozó adatpontól áll. Az invertált, kvázi-folytonos méreteloszlásra
már illeszteni lehet logaritmikusan normális függvényt (Winklmayr et al., 1990;
Heintzenberg, 1994; Havránek et al., 1996). Ennek köszönhetően meghatározható a
módusok koncentrációja, mértani átlag aerodinamikai átmérője (GMAD, geometric mean
aerodynamic diameter) és mértani szórása (GSD, geometric standard deviation).
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3.5. A mintagyűjtés helyszíne és időszaka
A mintagyűjtés Debrecenben, az MTA Atommagkutató Intézetében (északi
szélesség: 47° 32' 39,9"; keleti hosszúság: 21° 37' 23,5") zajlott 2017. augusztus vége és
október közepe között (5. ábra). Ezen másfél hónap alatt 5 mintagyűjtés történt. A
mintavételeket különböző típusú impaktorokkal (budapesti: MOUDI 110; debreceni:
MOUDI 220R) végeztük, azonban ezek műszaki paraméterei azonosak voltak. A
mintavételek 24 órán keresztül déltől délig tartottak. A bemeneti áramlási sebesség az
előírt 30 L/perces értéknek felelt meg, tehát minden mintavétel során 43,2 m3 levegő lett
mintázva. A mintavételeket a 3. táblázatban foglaltam össze.
3. táblázat. A mintavételek kezdete, időtartama és a mintagyűjtő fóliák anyaga.
Mintavétel

Kezdete

Időpontja

Időtartam

Mintagyűjtő

1.

2017. 08. 30.

12:13

24 óra

Al-fólia

2.

2017. 09. 06.

12:56

24 óra

Al-fólia

3.

2017. 09. 26.

10:40

24 óra

Al-fólia

4.

2017. 10. 09.

12:28

24 óra

Polikarbonát-fólia

5.

2017. 10. 17.

15:14

24 óra

Polikarbonát-fólia

5. ábra. A két MOUDI impaktor (budapesti balra, debreceni jobbra).
14

3.6. Analitikai módszerek
A mintagyűjtő szubsztrátokat mind a mérések előtt, mind azokat követően
gravimetriával mértük. A mérések előtt a fóliákat az MSZ EN 12341:2014 szabvány
alapján 45–55%-os relatív páratartamú, 20 °C hőmérsékletű helyiségben három napig
kondicionáljuk. A standard paraméterek célja, hogy a higroszkopicitásra hajlamos
részecskék minden méréskor azonos tömeget adjanak. A fóliák elektrosztatikus töltése
akár 50–100 %-os hibát is eredményezhet, így azok mérlegre helyezése előtt
töltésmentesítettünk (6. ábra). A mintákat Satorius márkájú és LE26P típusú mérleggel
mértük. A leolvasott tömeget 2 μg pontossággal kaptuk meg.

6. ábra. Al-fólia mintavételt követően, és polikarbonát fólia töltésmentesítése.
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4. Eredmények és megvitatásuk
4.1. Méreteloszlások összehasonlítása
A 7. és 8. ábrán két mérés tömeg méreteloszlását mutatom be. Az adott
aerodinamikai átmérő az impaktorok kalibrált vágási értékeiből adódnak. A normalizált
tömegkoncentráció az adott fokozathoz tartozó tömeg (𝑚) és a két szomszédos vágási
érték logaritmizált különbségének (log(𝑑)) a hányadosa. A görbék utolsó két pontja
között szaggatott vonal fut. Ennek magyarázata, hogy az inlethez tartozó átmérő
tartomány felső határa nem specifikált, így annak méretét empirikus úton, becsléssel
állapítottam meg, és értékét 30 μm-nek tekintettem.

10
9

-3

dm/dlog(d) [g m ]

8

MOUDI BP
MOUDI DB

7
6
5
4
3
2
1
0

0,1

1

10

Aerodinamikai átmérő [m]

7. ábra. Az aeroszol részecskék tömegének méreteloszlása
két párhuzamosan működtetett MOUDI mintagyűjtővel mérve
2017. szeptember 6-án (2. mintagyűjtés).
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8. ábra. Az aeroszol részecskék tömegének méreteloszlása
két párhuzamosan működtetett MOUDI mintagyűjtővel mérve
2017. október 17-én (5. mintagyűjtés).
Az ábrákon felismerhetők az akkumulációs, valamint a durva módus csúcsai
(rendre 0,3 és 6 mikrométernél). Ezek pontosabb jellemzésére az adatok invertálását
követően lesz lehetőségem (tömegkoncentráció, GMAD, GSD).
A finom és a durva mérettartomány szétválásnak (kb. 1 μm-nél) köszönhetően a
kémiai analízist követően megállapítható azok elemeloszlása is. Tudjuk, hogy amíg a
finom részecskék magashőmérsékletű emisszió, nukleáció vagy kondenzáció során,
addig a durva részecskék aprózódás (erózió, defláció, mozgó alkatrészek kopása) során
keletkeznek. Mindennek köszönhetően a forrástípus is meghatározható.
Az alábbi ábrákon (9. és 10. ábra) két mérés kumulált tömeg méreteloszlását
mutatom be. Ez az ábrázolásmód nem ad információt a méreteloszlásról, azonban
segítségével megvizsgálható, hogy a két műszer mekkora eltéréseket produkált.
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9. ábra. Az aeroszol részecskék tömegének kumulált méreteloszlása
két párhuzamosan működtetett MOUDI mintagyűjtővel mérve
2017. szeptember 6-án.
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10. ábra. Az aeroszol részecskék tömegének kumulált méreteloszlása
két párhuzamosan működtetett MOUDI mintagyűjtővel mérve
2017. október 17-én.
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4.2. Légköri koncentrációk
A mérések összehasonlítására a 4. táblázatban feltüntetett paramétereket
használom. A táblázat első két sorában a budapesti, valamint a debreceni műszer teljes
tömegkoncentráció értékeinek (összesen 5–5 adat) minimumát, mediánját, maximumát,
átlagát és szórázást tüntettem fel. Nem csupán a méreteloszlások, hanem a koncentráció
értékek is logaritmikusan normálist eloszlást mutatnak, így azok jellemzésére a medián
értékek használhatók. Ez a budapesti műszer esetében 18,2, a debreceni műszer esetében
pedig 17,6 μg m-3. Mint látható, az értékek a szóráson belül megegyeznek. A szórás jelen
esetben a légköri dinamikát fejezi ki és nincs kapcsolatban a mérések ismételhetőségével.
4. táblázat. A légköri tömegkoncentráció értékek,
valamint azok arányának jellemző paraméterei.
Minimum

Medián

Maximum

Átlag

Szórás

c teljes, BP
[μg m−3 ]

9,8

18,2

34,1

20,4

9,1

c teljes, DB
[μg m−3 ]

8,5

17,6

35,0

18,3

10,1

c teljes, BP
c teljes, DB

0,97

1,16

1,34

1,16

0,17

c finom, BP
c finom, DB

1,02

1,18

1,28

1,17

0,11

c durva, BP
c durva, DB

0,91

1,13

1,40

1,15

0,24

A táblázat 3–5. sorában a teljes tartományra, a finom részecskékre (0,053–1 μm),
valamint a durva részecskékre (1–30 μm) vonatkozó tömegkoncentráció értékek arányát
vizsgáltam. A legnagyobb átlagos eltérés 17%-nak adódott. Ez az áramlási sebesség
pontosabb beállításával javítható. Kijelenthető, hogy a két műszer méreteloszlásai
hibahatáron belül megegyeznek, tehát az azokkal történő párhuzamos mérés esetén a
kapott adatok összehasonlíthatók.
A légköri koncentráció 8,5 és 35 μg m-3 között változott kb. 10 μg m-3 medián
értékkel. Ez lényegesen kisebb a szokásos koncentráció szintnél. Az első és a második
mintavételre (2017. augusztus 30. és szeptember 6.) vonatkozóan rendelkezésemre állnak
az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat által Debrecenben mért, PM10 frakcióra
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vonatkozó tömegkoncentráció értékek órás adatai (Debrecen2 mérőállomás; Nagyerdei
krt. 98.; városi háttér). Ezeket béta-mérővel kapták szabványos eljárást követve. A saját,
24 órás mintavétellel való összehasonlítás céljából kiszámítottam az OLM által mért órás
adatok mediánját (5. táblázat). Az összehasonlítás során a MOUDI impaktorok által, az
első két fokozatnál gyűjtött tömegfrakciót nem vettem számításba (ez a kalibrált 9,9 μm
átmérőnél nagyobb tartomány).
5. táblázat. A MOUDI impaktorok, valamint az OLM által mért
tömegkoncentráció értékek az első két mintavételre vonatkozóan.
Mintavétel

𝐜 𝐏𝐌𝟗.𝟗, 𝐁𝐏
[𝛍𝐠 𝐦−𝟑 ]

𝐜 𝐏𝐌𝟗.𝟗, 𝐃𝐁
[𝛍𝐠 𝐦−𝟑 ]

𝐜 𝐏𝐌𝟏𝟎, 𝐎𝐋𝐌
[𝛍𝐠 𝐦−𝟑 ]

1.

13,3

10,0

18

2.

8,0

6,9

13

A táblázat megerősíti azt a gyanút, miszerint azt impaktorral gyűjtött minták tömege
kisebb a szűrésen alapuló eljárással gyűjtött minta tömegéhez képest. Ennek okán
felvetődik annak a kérdése, hogy az impaktorokat szűrésen alapuló mintagyűjtővel is
szükséges lehet összehasonlítani.
Jövőbeli cél a biomassza égetésből származó aeroszol részecskék arányának
megállapítása a fűtési időszakban. Ehhez a biomassza égetés markerét, a levoglükozánt
(1,6-anhidro-β-D-glükopiranóz, C6H10O5) fogjuk használni (Simoneit et al., 1999).
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5. Összefoglalás
A légköri aeroszol részecskék a környezetünk fontos részét képezik, és jelentős
éghajlati, valamint egészségügyi hatással rendelkeznek. A részecskék az emberi
szervezettel leginkább a légzés során kerülnek kapcsolatba. Az egészségügyi hatást
ezideáig nem sikerült egyértelmű kapcsolatba hozni néhány aeroszol metrikával. A
legfontosabb tulajdonságok a bevitt tömeg, a kémiai összetétel és a részecskék mérete.
Az aeroszol részecskék méretének, pontosabban tömeg méreteloszlásának meghatározása
kaszkád impaktorokkal lehetséges. A részecskéket méreteloszlásuk alapján három
módusba sorolhatjuk. A durva módusba a 2,5 µm-nél nagyobb részecskék tartoznak.
Ezek teszik ki a tömeg jelentős részét. Az akkumulációs módus maximuma 0,4–0,6 µmnél található, míg az Aitken-módust az ennél kisebb részecskék alkotják. A kaszkád
impaktor alkalmazásának köszönhetően ezeket a módusokat el lehet különíteni
egymástól, és kémiai összetételüket külön-külön vizsgálni.
Elővizsgálatokat végeztük MOUDI (Micro-Orifice Uniform Deposit Impactor)
kaszkád impaktorokkal. A két impaktor összehasonlító mérése mintagyűjtési kampány
során történt Debrecenben 2017 nyarán és őszén. A kapott mintasorozatokat egyelőre
gravimetriás méréssel vizsgáltuk. A mintavételek teljes tömegkoncentráció értékeinek
mediánja a budapesti műszerre vonatkozóan 18,2, míg a debreceni műszerre vonatkozóan
17,6 μg m-3-nek adódott. A kaszkád impaktorok a méreteloszlások meghatározására és az
ezt követő vizsgálatokra megfelelőnek mutatkoztak, míg az előzetes adatok azt jelzik,
hogy az abszolút tömegkoncentrációk méréséhez szükséges további kalibrációjuk, vagy
a kísérletek szűrésen alapuló mintagyűjtőkkel történő kiegészítése.
A polikarbonát fóliákat PIXE, míg az alumínium fóliákat hagyományos analitikai
módszerekkel tervezzük elemezni. Jövőbeni célunk a biomassza égetésből származó
aeroszol részecskék tanulmányozása, és azok környezeti hatásainak vizsgálata. Ilyen
például a levoglükozán (1,6-anhidro-β-D-glükopiranóz, C6H10O5), amely kizárólag a
biomassza égetésből származó részecskék markere.
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