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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLOK
Az elmúlt évtizedek során a repülőgép forgalomban megfigyelhető óriási növekedés számos
környezeti problémát okozott, amelyek közül a zajterhelés, valamint a légköri szennyezőanyag
kibocsátás a két legjelentősebb. A repülőtér és környezete levegőminőségét a légi járművek az ún. le‐
és felszállási ciklusuk (angol rövidítése LTO) során terhelik. Az egészségügyi hatások pontos
becsléséhez a precíz emissziós leltár mellett a források kellő idő‐ és térbeli felbontású
karakterisztikáinak ismerete szükséges. A repülőtérhez köthető levegőminőség‐vizsgálatok széles
skálán mozognak: a hajtóművek különböző mozgásformáihoz köthető kibocsátási értékek
meghatározásától kezdve a repülőtéri szennyezőanyag‐kibocsátás lokális és regionális hatásának
tanulmányázásáig. Ezeken felül számos – nem feltétlenül repülőtér specifikus – légkörfizikai és
levegőkémiai folyamat kutatása is lehetséges, hiszen a szennyezőanyag‐források és azok mozgása sok
esetben pontosan rögzített, mi több tipikus ciklikusságot mutatnak. Jelen kutatás egyik célja a
budapesti repülőtér levegőminőségi állapotának felmérése egy nemzetközileg széleskörűen
alkalmazott modell, valamint mérési kampányok eredményeinek együttes kiértékelése alapján.
Emellett célul tűztem ki repülőtérre jellemző aeroszol részecskék kémiai összetételének
meghatározását. Kutatómunkám harmadik célja a repülőgépek hajtóművi kibocsátásának, valamint a
friss csóva diszperziójának vizsgálata volt.
2. VIZSGÁLT TERÜLET ÉS MÉRÉSI KAMPÁNYOK
Munkám során a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (továbbiakban Ferihegyi Repülőtér)
területén végeztünk levegőminőségi méréseket egy hazai konzorciumi együttműködés keretében. A
mérési kampányok 2006 és 2008 között zajlottak, mely során a repülőtér több pontján időszakosan,
illetve rögzített helyszíneken hosszú (éves) időszakra végeztük számos légszennyező komponens
együttes mérését. 2008‐ban egy monitoring állomás telepítésére is sor került, melynek adatait
részlegesen a feldolgoztam.
3. MÓDSZEREK
Mintavételezési módszerek:
A mérési kampányok során számos mérőberendezés alkalmazására került sor. A klasszikus gáz
halmazállapotú légszennyezők légköri koncentrációinak meghatározása a vonatkozó szabványoknak
megfelelő környezeti gázelemzők segítségével történt. Emellett egy nyílt fényutas fényabszorpciós
elven működő DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) berendezés alkalmazására is
lehetőség nyílt, amely alkalmas a légköri NO2 koncentrációk meghatározása. A PM10 méretfrakció (10
µm alatti aerodinamikai átmérőjű aeroszol részecskék) tömegkoncentrációjának mérése a
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(Environnement S.A. MP101‐CPM) és két darab nem szabványos ún. kúpos elemű oszcilláló
mikromérleg (Model 1405 TEOM Ambient Air Monitor, Thermo Scientific) segítségével történt. Az
aeroszol korom (BC) tartalmának meghatározásához egy Magee Scientific Portable Aethalometer®
Model AE42 típusú berendezést használtunk. PM2.5 méretfrakció (2,5 µm alatti aerodinamikai
átmérőjű aeroszol részecskék) ionos komponensei koncentrációit Dionex DX 300 típusú
ionkromatográffal határozták meg. Méretfrakcionált aeroszol minta nyomelem összetételének
meghatározásához a mintavételezést Si lapkákra May‐rendszerű kaszkádimpaktor segítségével
végeztük el, melyeket SR‐TXRF (Szinkrotronsugárzás alapú totálreflexiós röntgenfloureszcencia
analízis) és XANES (Röntgenabszorpció élközeli szerkezete) módszerekkel analizáltunk.
Szimulációs módszer:
A Ferihegyi Repülőtér szennyezőanyag forrásai következtében kialakuló többletterhelés területi
eloszlásának meghatározását egy Európa‐szerte gyakran alkalmazott EDMS (Emissions and Dispersion
Modelling System) diszperziós modellel (CCSI, 2004) végeztem el.
Adatelemzésre használt módszerek:
Háttérkoncentrációk meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Gilice téri
külvárosi állomás adatsorát vettem alapul, melyből a lokális, forgalomhoz köthető járulék szűrését
FFT (Gyors Fourier Transzformáció) analízis segítségével végeztem el.
A felszálló repülőgéphez rendelhető NO2 emisszió vizsgálatához, a friss csóva időbeli lefutásának
matematikai leírásához egy általam kidolgozott statisztikus adatsoron alapuló módszertant
alkalmaztam.
4. TÉZISEK
1. A mért koncentráció idősorok, valamint az EDMS modell szimulációs eredményeiként kapott
szennyezőanyag koncentrációnövekmény területi eloszlása alapján vizsgáltam a Ferihegyi Repülőtér
levegőterheltségi állapotát a 2006‐2012 időszakra. Megállapítottam, hogy a Ferihegyi Repülőtér
belterületén levegőminőségi szempontból legszennyezettebb régió NOX, CO és PM10 komponensekre
a 2‐es Terminál környezete (ún. apron). Levegőegészségi kategória szempontjából PM10 kivételével
valamennyi komponens esetén a Levegőhigiéniás Index alapján meghatározott levegőterheltségi
állapotot elfogadhatónak találtam.
2. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat és a Ferihegyi Repülőtér 2‐es Termináljánál telepített
monitoring hálózat adatainak felhasználása alapján megállapítottam, hogy CO, NOX és PM10
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komponensekre a 2012‐es időszak mintegy 80 százalékában alacsonyabb koncentrációkat mértünk,
mint a legközelebbi külterületi OLM állomáson (Gilice tér). Budapest belterületi állomáson (Széna tér)
mért adatokkal összevetve azon időszakok részaránya, amelyek során a repülőtér szennyezettebb CO
esetén 12,2%, NOX 3,3%, PM10 9,7%. Határérték túllépést a 2‐es Terminálnál csupán NOX esetén
detektáltunk 8 alkalommal. Gilice téren ugyanezen időszakban NOX esetén 54‐szer, míg PM10 esetén
25‐ször mértek határérték túllépést. Összességében megállapítottam, hogy a repülőtér
levegőminőségi szempontból leginkább szennyezett régiójában tipikusan kisebb a környezeti
légszennyezettségi terhelés, mint Budapest belvárosi területeken. (Bozó és mts., 2006)
3. A két kiválasztott bázisévre (2006 és 2012) kapott EDMS szimulációs eredmények, valamint egy
monitoring állomás adatainak felhasználásával elvégeztem az EDMS modell verifikációját. A
háttérkoncentrációk és a modellezett koncentrációnövekmények összegét a mért koncentrációkkal
összehasonlítva megállapítottam, hogy a napi átlagok időbeli változása CO, NOX és PM10
komponensekre jó egyezést mutat, amelyet statisztikai mutatók (korrelációs együttható, RMSE,
torzítás) segítségével igazoltam. A mérési és modellezett eredmények alapján generált kétváltozós
szennyezési rózsák segítségével kimutattam, hogy mind a bel‐, mind a külterületi gépjárműforgalom
CO és NOX emisszióját mintegy 10 százalékkal alul, míg a repülőgép felszállása során kibocsátott NOX
mennyiségét 15 százalékkal felülbecsli az EDMS modell. Bebizonyítottam, hogy az EDMS modell
segítségével a fenti korrekciók alkalmazásával Budapest városi levegőterheltségi állapot
meghatározásához a repülőtéri járulék kellő pontossággal becsülhető (Groma et al., 2016).
4. Hajtóművek NO2 csóva hígulásának vizsgálatára új eljárást dolgoztam ki, amellyel több repülőgép‐
és hajtóműtípus esetén vizsgáltam a hajtómű mögött kialakuló talajmenti koncentrációt (Schaefer et
al, 2007). Bár az ICAO adatbázis szerint a kibocsátás szempontjából a hajtómű típusa a meghatározó
amely széles intervallumban mozog, megállapítottam, hogy az azonos repülőgéptípus esetén hiába
különbözőek a hozzájuk tartozó hajtóművek, a kibocsátási pont mögött mért legnagyobb
koncentrációnövekmények csupán 10 százalékos szórást mutat. Eltérő aerodinamikai tulajdonságú
repülőgépek esetén, közel azonos hajtómű kibocsátási értékek mellett több mint kétszeres maximális
koncentrációnövekményt is detektáltunk. Ezek alapján megállapítható, hogy a hajtómű mögött
kialakuló talajmenti NO2 koncentráció nincs szoros összefüggésben a hajtóműre jellemző emisszióval,
mely alapján közvetlenül nem lehet az egyes repülőgépek emissziójára (g/s) következtetni. Mivel az
eljárás alkalmazható valamennyi LTO cikluson belüli mozgásformára, valamint tetszőleges
légszennyező komponensre, megállapítható, hogy az általam kidolgozott módszerrel a nyílt fényutas
fényabszorpciós berendezés (DOAS) alkalmassá tehető valós emissziós monitoringra, amely célja a
kiugró emissziós források azonosítása.
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5. Kutatómunkám során 2008 nyarán egy két hetes intenzív mintavételezés eredményeképpen
meghatároztam a PM2.5 méretfrakció szervetlen kémiai összetételét. Megállapítottam, hogy 14,8%‐a
BC, 4,6%‐a nyomelem és 17,8%‐a mért ionos komponensek (Cl‐, NO3‐, SO42‐, NH4+), összességében
37,2 százalékát adják a PM2.5 mérettartomány tömegének. A repülőtérhez közeli külterületi
mérőállomáson 2015‐ben elvégzett mintavételezés eredményeképpen PM2.5 méretfrakció szervetlen
összetételére a következő eredményeket kaptuk: 4% EC, 6,9% nyomelem, 29,3% ionos komponens.
Budapest belvárosra vonatkozó szakirodalmi adat (Maenhaut et al, 2005) szerint a PM2.5 méretfrakció
szervetlen részaránya 57 százalék.
6. Megmutattam, hogy May impaktorral vett méretfrakcionált aeroszol minta SR‐TXRF analízise során
kapott kimutatási határok a környezeti levegőre vonatkoztatva 20 perces mintavételezési idővel, 400
liter levegőtérfogatra könnyű elemek (Al, Si) esetén ng/m3, míg közepes rendszámú elemekre (Sr, Rb)
pg/m3 nagyságrendbe esnek (Groma et al., 2008). Általánosan elmondható tehát, hogy a
mintavételezési és analitikai eljárás kombinációja alkalmas kismennyiségű minta elemösszetételének
meghatározására, s így nagyon rövid karakterisztikus idejű források (például landolás) által
kibocsátott aeroszol részecskék kémiai jellemzésére. A futópályánál, valamint a 2‐es Terminálnál
gyűjtött méretfrakcionált aeroszol minták elemösszetételének összehasonlítása eredményeképpen
réz esetén tapasztaltam legnagyobb eltérést, a futópályánál a 2–4 µm‐es mérettartományban a
terminálnál mért hatszorosát, míg az 1–2 µm‐es mérettartományban a koncentráció több mint
tizenkétszeresét tapasztaltam. Mivel a futópályánál a kiszolgáló járművek fékkopásához köthető réz
kibocsátása elhanyagolható, feltételezésem szerint ezen többlet forrása a repülőgépek landolásához
köthető repülőgép alkatrészek, valamint fékbetétek kopása. Ezt megerősítik a minták TXRF
detektálási módú Cu kémiai állapotára vonatkozó XANES spektroszkópiai eredményei melyek szerint
az aeroszol minta 2–4 µm‐es durva mérettartományában főképpen Cu(I) állapot jellemző, ellentétben
a helyszínen vett talajmintákkal, ahol a réz Cu(II) állapotú (Osán et al., 2010).
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