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Forrás: http://www.levego.hu/tevekenysegeink/legszennyezes 
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Egészségügyi hatások 
• Lejutásukat elsősorban a méretük befolyásolja 

• Egészségügyi szempontból legjelentősebb frakciók: 
PM10, PM2,5 
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Aerodinamikai átmérő (μm) 

Belélegezhető Torakális  

Beszívható  

Forrás: EN 481:1994-es európai szabvány  

(PM10) (PM32) 

(100 µm alatt) 



Célkitűzés 

• Négy budapesti távhőerőmű gázturbinájához vezető 
légbeszívó csatornákon elhelyezett légszűrőkről 
leválasztott poranyag vizsgálata 

• információt kapjak a porok szemcse-összetételéről, 
fázisösszetételéről és a fő fázisok megoszlásáról az egyes 
szemcsefrakciókban 

• meghatározzam a gyakoribb nehézfém-szennyezők 
mennyiségét és megoszlását a frakciókban 

• felkutassam a főbb nehézfém-hordozó fázisokat 

 



Vizsgálati módszerek  
Teljes minták Frakcionált minták 

Röntgen por-diffrakció 
(XRD) 

Infravörös 
spektroszkópia (FTIR) 

Lézeres 
szemcseanalízis 

Derivatográf 

Szitálás 32 μm-nél 

Röntgen por-diffrakció 
(XRD) 

Röntgen-fluoreszcencia 
analízis (XRF) 

Lézeres 
szemcseanalízis 

Pásztázó 
elektronmikroszkóp 
(SEM) 



Minták általános jellemzése 

• Szemcseösszetétel  

• Finomabb frakciók dominálnak 

• Aggregálódás 

• PM10: 13-26%, PM32: 41-75% 

7-es minta 

Maximumok: 12-20 μm 



Minták általános jellemzése 
• Fázisösszetétel 
• Földtani környezetből származó összetevők mellett 

antropogén eredetű összetevők is megjelennek (gipsz, 
magnetit, halit) 

piros-32 μm alatti fázis 

kék- 32 μm feletti fázis 

fekete- szitálatlan fázis 

 

20-50% 

5-20% Szerves anyag 



Nehézfémek a mintákban 
• Cu, Zn, Pb mennyiségi analízise 

• A fémek a finomabb frakciókban dúsultak 
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Cink: 1250-4000 mg/kg 
Réz: 800-350 mg/kg 
Ólom: 650-3400 mg/kg 

~14 000 mg/kg 

~ 10 000 mg/kg 



Nehézfém-hordozó fázisok 

• A vizsgált fémek vagy önálló, homogén fázisként, 
vagy aggregátumok alkotójaként voltak jelen 

• Ólom: többnyire önálló, ólom-oxid szemcsék 
formájában jelent meg 

• Cink: Szilikátokhoz vagy szerves anyagokhoz 
kötődött az aggregátumok mátrixában, magnetit 
szferulák mellett jelent meg 

• Réz: Kis koncentráció, egy esetben réz-szulfát 
formájában 



Összefoglalás 

• A természetes földtani környezetből származó 
összetevők mellett antropogén eredetű fázisok is 
megjelennek  

• Egészségügyileg lényeges frakciók részaránya a 
mintákban: PM10 13-26%, PM32 41-75% 

• A cink, az ólom és a réz a minták finomabb, 32 μm 
alatti frakcióiban dúsulnak 

• A vizsgált fémek vagy önálló, homogén fázisként, 
vagy aggregátumok alkotójaként voltak jelen 

• Folyamatban van a TEM mérés, valamint a 
mobilizálható fémtartalom vizsgálatát is tervezem 
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Stokes-törvény  

 

 
 

 

r: a részecske sugara (mérete) 

g:gravitáció 

ρ: a levegő sűrűsége 

µ: a levegő viszkozitása. 
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