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A szakdolgozat vázlata: 
 

•    A nitrogén-oxidokról általában 
•    A villámlás és a nitrogén-oxidok 
•    Nemzetközi kutatási eredmények 
bemutatása 
•    cél: Mennyiségi becslés Magyarország 
területére 



A nitrogén-oxidok 
 

•  N és O által alkotott vegyületek : NO, NO2, N2O, N2O3, 
N2O4, N2O5. 

•  a levegőkémiai folyamatok fontos résztvevői: 
                - fotokémiai szmog kiinduló anyagai közé tartozik 
                - ózon (O3) (üvegházgáz) és hidroxil-gyök (OH) 
mennyiségét befolyásolja 
•  belélegezve toxikus hatásúak 
•  nedves ülepedés: 
                - savas eső 
                - eutrofizáció 
  
      



 
 

Természetes:  
 
-villámlás (~10%) 
(5 Tg (N)) 
-talaj 
-biomassza égése 

 
~30% 

 
 

 

Antropogén:  
 
-biomassza égetése 
-fosszilis tüzelőanyagok  
égetése (+ belső égésű  
motorok, légi közlekedés) 
-ipari folyamatok  
(salétromsav gyártás) 

~70% 
 
 

Forrásaik 

Globális összmennyiség ~50 Tg(N)   50 millió tonna 
Ebből villám: ~5 Tg(N) (2-20Tg(N))  5 millió tonna 
Európa: ~0,06 Tg(N) 1,2%    60 000 tonna 
 



 
 
 
 Bevezetés 

 

     A vizsgált folyamat: 
 

  villám kisülés (akár 30 000 K hőmérséklet)    
          

 

    N2 molekula stabil, erős hármas kovalens 
kötése felbomlik            

                                                                       
                                                                      

     NO , NO2 (= NOx) 



Keletkezési mechanizmus 
 

1. Zeldovich - mechanizmus (termális nitrogén-oxid keletkezés) 
2. Fenimore - mechanizmus (1000 K) 
3. N2O bomlása 
4. tüzelőanyag nitrogén tartalmának felszabadulása 
 
A Zeldovich- mechanizmus: 

N2+O ↔ N+NO                                             
N+O2 ↔ NO+O                                                         
másik út: 

N+OH → NO+H                                                      
A bruttó reakció: 

N2+O2 ↔ 2NO                                                     
 
 
 
 
 
 



Nemzetközi becslések 
 

Becslési módszerek: 
• Laboratóriumi mérések 
• Numerikus modellek 
• In situ mérések 
 
Becslési egység: 
-villám úthosszra eső  
-energia egységekre eső 
-villámonkénti                                 
-zivataronkénti 
termelt mennyiség. 
 
  



Legjelentősebb projektek in situ mérésekkel: 
 
STERAO 
LINOX (Lightning Induced Nitrogen Oxides) 
EULINOX (European Lightning Nitrogen Oxides Project) 
TROCCINOX 
CONTRACE 
 
LINOX és EULINOX 
 
-repülős in situ mérések az üllőben  
(NOx, CO2, CO és O3)  
-felszíni mérések 
-villámlokalizációs (felszíni és műholdas) és radar mérések 
 
 

 
 
 





Mennyiségi becslés Magyarország területére 
 
Az EULINOX project által megállapított egységnyi 
úthosszra eső produkció alapján 
 
Közepes értéke: 
 
Ebből a következő képlet alapján kg/km értéket 
kaptunk: 
 
 
 
 

      

   



-  2011 teljes évi villámadatok 
-a SAFIR rendszer villám úthosszak mérésére is alkalmas 
- a program csak IC villámból (80%) számol , NO mennyiséget 
- éves termelt NO 620 tonna- N egyenértékben: 288 tonna (N)  
Európára  EULINOX :60 000 tonna N 
- ez kb. 0,5%-a a teljes Európai mennyiségnek (Mo. területe 0,8%-a Európának) 
-villámonkénti termelt NO molekulába átszámolva összehasonlítható az eddigi  
eredményekkel 
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Magyarországi nitrogén-oxid források kibocsátási aránya 

forrás típus tonna 

közlekedés 50% 94 200 

hőerőművek 23% 42 200 

fűtés 8% 15 800 

lakosság 7% 13 600 

technológia 5% 9500 

szolgáltatás 3% 4700 

mezőgazdaság 2% 3300 

egyéb hőtermelés 2% 4200 

villámlás                    0,3 % 618 

teljes 100% 187 500 



Köszönöm a figyelmet! 


