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Miről lesz szó?
A légköri aeroszol:

• fogalma és dinamikája

• általános tulajdonságai

• mintavétele és mérése

• területi eloszlása

Budapesti mérőhálózat



A légköri aeroszol fogalma és 
dinamikája

• Az aeroszol diszperz kolloid rendszer, amelyet a levegő és 
a benne szuszpendált formában lévő cseppfolyós és/vagy 
szilárd részecskék alkotnak

• Nagyság szerinti eloszlása: 

• Módosítja:  gravitáció miatti ülepedés, illetve a 
koaguláció, mely a részecskék egymással való egyesülését 
jelenti a legkisebb részecsketartományba



Aeroszol részecskék általános 
tulajdonságai
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• Nagyság szerinti eloszlás
• Nukleáció eloszlás:

– 0,001-0,1 µm
– nukleációval keletkező 
részecskék

• Akkumulációs eloszlás
– 0,1-1,0 µm
– finom aeroszol részecskék         
koagulációja

• Durva eloszlás
– >1µm
– talajeredetű részecskék 
képződése



 Légkörfizikai,környezeti hatások:

– Napfény és a hősugárzás szórása vagy elnyelése

– Felhők mikrofizikai és optikai tulajdonságainak módosítása 
(kondenzációs magvak)

 Egészségügyi hatások

– PM 2,5 a belélegezhető frakció, a PM 10 porrészecskéket a 
légutak védekező működése kiszűrik

– Izgatja a szem kötőhártyáját, nyálkahártyát, asztmát és 
krónikus légcsőhurutot is okozhat 



A légköri aeroszol mintavétel és 
mérése

 Mintavétel: szűrön keresztül, pl: teflon, papír vagy 
üvegszövet filterek

 Mérés:

 Kondenzációs részecskeszámláló

Az aeroszolok számát határozza meg fényszórás mérése 
alapján

 Elektromos mozgékonyság analizátor

Méret szerint elkülöníti, elektromos mozgékonyságuk 
alapján frakcióba rendezi a részecskéket.



 Kaszkád impaktor

A levegőben lévő részecskéket 
aerodinamikai átmérőjük szerint 
osztályozza

A levegő néhány osztályozó 
fokozaton halad át, minden 
egymást követő fúvókánál egyre 
nagyobb sebességgel

Nedves és szilárd részecskéket is 
lehet gyűjteni vele

Egészségügyi vizsgálatoknál jól 
használható



A szállópor területi eloszlása

Globális portérkép 2001 és 2006 közötti időszakra

• Föld egyes régióiban

• Magyarországon
Budapest, Miskolc, Dorog a legveszélyeztetettebb
Aeroszol kibocsátás főként közlekedésnek, lakossági 
tüzelésnek, fémkohászatnak, szemétégetőknek köszönhető



Budapesti mérőhálózat

Budapesten 11 mérőállomás van
• Immissziós mérőállomás- pl: Pesthidegkút
• Emissziós mérőállomás- pl: Széna tér



 Adatfeldolgozás

 PM 10 havi eloszlásai

A szálló por koncentrációjának havi 
átlagértékei és szórása 2009.09.14 és 
2010.09.14. között Széna tér 
állomáson

A szálló por koncentrációjának havi 
átlagértékei és szórása 2009.09.14 és 
2010.09.14. között Pesthidegkút 
állomáson



 PM 10 órás eloszlásai

A szálló por koncentrációjának 
átlagos napi menete az egyes 
évszakokban 2009.09.14 és 
2010.09.14. között Széna tér 
állomáson

A szálló por koncentrációjának 
átlagos napi menete az egyes 
évszakokban 2009.09.14 és 
2010.09.14. között Pesthidegkút 
állomáson



Összefoglalás

Célom volt:

 a légköri aeroszol részecskékről áttekintő képet adni, 
többek közt a keletkezését, hatásait, mérését és területi 
eloszlását figyelembe véve.

 PM 10 frakcióra vonatkozóan Budapest 
légszennyezettségéről általános képet mutatni



Köszönöm a figyelmet!


