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használtuk fel és nem a felületegységre megadott mennyiségeket.
Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy kimutatható-e különbség a
város különböző területei között a fák levelére ülepedett por elemösszetétele alapján.

Alombosfák levele érzékenyen indikálja a városi levegő porszennyezettségét [1]. A levegőből kiülepedő szilárd szennyezők rárakódnak a
falevelekre, A por a vízszintes, érdes, szőrös és ragadós felületen olyan
jól megtapad, hogy még nagyobb esők után is csak egy része mosódik
le [2]. A fenyők és az örökzöld fák hosszú élettartamú levelei szintén
akkumulálják a szennyezőket [3]. A falevelek felületét borító viasz összetétele és szerkezete befolyásolja a levelek pormegkötő képességét [4.5].
A fák képesek levelükön megkötni az 5 mm-nél kisebb méretű szemcséket is [6]. Ez a frakció különösen fontos, mert a szemcsék felületén
kötött nehézfémek és szerves mikroszennyezők megnövelik egészségkárosító hatásukat [7.8]. A szemcsék lerakódhatnak az emberi tüdő
léghólyagjaiban, ahol akár hónapokig, évekig is tartózkodhatnak [9]. A
levelek elemzésével nyert adatok időátlagolt eredményt tükröznek, általuk megbecsülhetők a szennyezők hosszú idejű hatásai, melyek a lakosság egészségét ís befolyásolhatják.
A faleveleken csapdázódott városi porban elsősorban különféle
égési folyamatok révén keletkezett termékeket, illetve a járművek
fékrendszerének kopásából és az útburkolat mállásából származó
anyagokat mutattak ki [10,11]. A városi por a járművek égéstermékeiből,
talajból, háztartásból származó, illetve a levegőből leülepedett és a
csapadékok által szállított részecskékből tevődik össze [12, 13]. A
közlekedési járművek jellegétől függően változik a por összetétele [14,
15]. A forgalmas utak menti talajban nagy nehézfém koncentrációt
mértek [16, 17]. Hosszú éveken át a legjelentősebb szennyező az ólom
volt, napjainkban azonban a katalizátoros gépjárművek elterjedése miatt
egyre csökkenő jelentőséggel bír (18, 191].
Egy nagyobb város részletes légszennyezettségi állapotának felmérése igen nehéz feladat; nagyszámú, időigényes laboratóriumi méréssel,
illetve folyamatos monitoring rendszerekkel lehetséges [20]. Ezzel
szemben a falevelekre tapadt por könnyen és gyorsan begyűjthető, elemezhető. A falevelek analízisére alapozva kidolgozható egy olyan biomonitoring rendszer, amellyel rövid időn belül térben reprezentatív képet
kaphatunk egy-egy város szennyezettségi állapotáról. Számolnunk kell
azzal, hogy az így begyűjtött vizsgálati anyag nem olyan jól definiált,
mint amilyet a szabványosított technikákkal nyerünk. A légszennyezettség jellemzéséhez adott szemcseméretű frakciók elemösszetételét határozzák meg [21]. Ezzel szemben a levelekről gyűjtött minták szemcseösszetétele tág határok között változik, az ülepedő és a szállóporok mel-

A levelek felületét laoszkennerrel határoztuk meg. Arra törekedtünk,
hogy 10-12 dm? felületnyi levél kerüljön feldolgozásra minden fáról. A
felület alatt a levél egyik oldalának területét értjük. A szkennelés előtt a
levélről a levélnyelet eltávolítottuk. A leveleket fonákukkal lefelé
helyeztük a szkenner üveglapjára. A szkennelés 300 dpi felbontással
történt, Fekete-fehér bitmap képeket állítottunk elő. A felületet a fekete
képpontok alapján számoltuk ki, a kalibrálás ismert felületű fekete
négyzetekkel történt.

is.

Minta-előkészítés

lett tartalmazzák a felületen megtapadt száraz és nedves aeroszolokat

A városok eltérő klimatikus sajátságai miatt a por megkötődésének
és lemosódásának mértéke eltérő lehet, ezért nem lehet pontosan megmondari, hogy mennyi idő alatt és mekkora térfogatból ülepedett ki a
szakos változásai sem mutathatók ki, és csak a vegetációs időszak vizsgálható [22].
A fent említett okok miatt a falevelek vizsgálatán alapuló monitoring
rendszer csak akkor lenne alkalmas kiülepedett szennyezők mennyiden egyes mintavételi helyen pontosan ismernénk. Ezen ismeretek hiányában tanulmányunkban a légszennyezettség jellemzésére az elemek" A Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék munkatársai;
4010 Debrecen, Pf. 21.
2005/2

Anyag és módszer
Mintavétel
Tanulmányunkban Debrecen példáján mutatjuk be, hogyan lehet
térképezni a por összetételének változását a falevelekről gyűjtött minták
alapján. Ehhez hársfa fajokat választottunk ki, melyek Magyarország
területén elterjedtek, és Európa többi országában is nagyszámban fordulnak elő. A hársfák levelén a viasz hálózatos és zegzugos szerkezetű
[23]. A hárs fajok jelentős mennyiségű nehézfémet képesek megkötni a
levelük felületén (24]. Ezeket a fákat nagy szennyezéstűrésük és jó
pormegkötő képességük miatt gyakran ültetik utak mellé és parkokba.
Debrecen zöld területekben viszonylag szegény, összefüggő erdős
terület a várostól északra található. A város központja jól körülhatárolt,
zárt beépítésű, sűrűn lakott. A városban az északi, északkeleti, valamint
a déli szélirány az uralkodó. Két földrajzilag eltérő tájegység határán fekszik, ezért a környező területek talajából származó por összetétele a
város északi és déli részén különböző. Ipari zónák a városból kivezető
utak mentén helyezkednek el (4-es főút, 47-es és 33-as út). A városban
mért összesített emisszió 2500-6000 t/év, a zöldövezetben 500 t/év.
Három hársfajt vizsgáltunk, az ezüsthársat (Tilia tomentosa), a
nagylevelű hársat (7ilia plathyphyilos) és a kislevelű hársat (7ilia cordata). 2003 júniusában Debrecenben 10 db nagylevelű, 5 db kislevelű és
31 db ezüsthárs fáról gyűjtöttünk mintát. A kijelölt fákról 150-200 em
magasságból 25-30 levelet szedtünk le.

Levélfelület meghatározása

A levelek felületére ülepedett port desztillált vízzel mostuk le [25]. A
friss leveleket 500 cm? térfogatú műanyag edénybe helyeztük, és 250
cm? desztillált vízzel töltöttük fel. A mintákat 10 percen át rázattuk, majd
a lemosást 1 percig ultrahangos fürdőn folytattuk. A lemosott port tartalmazó desztillált vizes oldatot 150 um lyukméretű műanyag szitán Szűrtük át. A faleveleket 50 em? desztillált vízzel ismét átmostuk, és ezt is

hozzászűrtük a mintához. Az így kapott 300 cm? szűrletet kb. 20-30 cm?

térfogatra pároltuk. A mintát ezután előre lemért tömegű, 50 cm? térfogatú főzőpohárba vittük át. A maradék vizet 1059€-on szárítószekrényben távolítottuk el, majd megmértük a port tartalmazó edény tömegét és
kiszámítottuk a porminta mennyiségét.
A pormintákat atmoszférikus nedves roncsolással készítettük elő az
analízishez [26, 27]. A mintákhoz 5 cm? 659 (m/m) salétromsavat és 1
cm? 3099 (m/m) hidrogén-peroxidot adtunk, és az elegyet 80?C-on elekt-
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romos főzőlapon hevítettük. Az így kapott kivonatokat 10 cm? végtérfogatra töltöttük.

Az elemösszetétel meghatározása
Az induktív csatolású plazma optikai emissziós (ICP-OES) méréseket Spectroflame típusú készülékkel (Spectro GmbH, Kleve, Németország), a cink meghatározásokat lángfotometriás módszerrel, Unicam
SPi900 gyártmányú atomabszorpciós spektrométerrel végeztük. A kadmium koncentrációja a mintaoldatokban csekély volt, ezért meghatározását Zeeman-féle háttérkorrekciós grafitkemencés atomabszorpciós
módszerrel, Perkin Elmer AAnalyst 600 készülékkel végeztük. A meghatározások relatív szórása minden vizsgált elem esetében 595 alatti volt.
Statisztikai elemzés
A statisztikai számításokat SPSS/PC4. programmal végeztük. A
főkomponens analízishez (Principal Component Analysis) az alapadatokat logaritmus transzformáltuk. A számításokat korrelációs mátrixból
végeztük. Az egynél nagyobb sajátértékű főkomponenseket vettük
figyelembe. Varimax rotációt alkalmaztunk. A klaszter analízishez
(Cluster Analysis) a főkomponens értékeket használtuk fel. A távolságfüggvény négyzetes euklideszi, a csoportképző algorítmus a Wardféle módszer volt.

Eredmények és értékelésük

Elemek
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Ez utóbbi két elem a növényi szövetekben nagyobb koncentrációban
fordul elő, mint a levélre rakódott porban. T-próbával összehasonlítva a

mosott és az eredeti levelek átlagos elemkoncentrációit, a nátrium és a

kálium esetében nem találunk szignifikáns különbséget (p 5 0,05). Az
alumínium koncentrációja a mosás hatására 70,88 mg/kg-ról 5.35
mgikg-ra (p c 0.001), a vas koncentrációja 202,8 mg/kg-ról 77,83-ra
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(n - 46 db)

Elemek

A városok parkjaiban és az utak mentén álló fák leveleiről gyűjtött por
elemzésével azonosíthatók a szennyezőforrások, és vizsgálható a
szennyezők terjedése (28, 29]. Elterjedt fajok vizsgálatával a városi
területek légszennyezettségéről nagy felbontású térképek készíthetők. A
biomonitoring hátrányai a reprodukálhatósággal és az érzékenységgel,
a mérés minőségével kapcsolatosak [30], ezért elsőként a reprodukálhatóságot vizsgáltuk meg.
A faleveleken megkötődő por mennyiségét több, nehezen kontrollálható tényező befolyásolja. Előzetes vizsgálataink alapján a mintavétel
magasságának és a leszedett levelek számának megfelelő megválasztásával a mintavételi hiba viszonylag alacsony szinten tartható [31].
Forgalmas út menti sorfák közül kijelöltünk 5 db ezüsthársat úgy, hogy a
fák közötti távolság kb. 20 m legyen. A levelekről gyűjtött por mennyiségének átlaga 0,28--0,08 g/m?. A porban meghatározott elemek relatív
szórása 1096 körül ingadozik, a kálium és a nátrium esetében nagyobb
értéket kaptunk (1. táblázat).
1. táblázat. Egymás melletti sorfák (n - 5 db) leveléről
lemosott porminták átlagos összetétele,

AI (gykg)
Ba (mgik)
Ca (gikg)
Cu (mg/kg)
Fe (g/kg)
K (g/kg)
Mg (g/kg)
Mn (mg/kg)

csökkent (p c 0,001), jelezve, hogy ezek az elemek elsősorban a felületre tapadt szennyezőkhöz kötődnek... --A leveleken található por összetételét több tényező alakítja. Debrecennek jelentős ipara nincs, légszennyezettségének egyik fő forrása a
közlekedés és a környező laza talajú mezőgazdasági területek pora. A
Magyarországon már forgalomból kivont ólmozott benzin a szomszédos
országokban (Románia és Ukrajna) még beszerezhető. Ez a határ közelsége miatt hatással lehet a város környezetére. Az ólom forrásai közül a gépkocsi forgalom mellett a vasútállomás és a repülőtér is fontos.
A járművek jellegétől függően változhat a porban a nehézfémek mennyisége és minősége. Az ólom mellett a réz, kadmium, mangán, vanádium
és cink is indikálja az út porának szennyezettségét. Ezek a nehézfémek
ugyanis jelen vannak a benzinben, az autó alkatrészeiben, a kenőolajban. A dízel üzemű gépjárművek kén-kibocsátása jelentős.
A legnagyobb ólom koncentrációkat (112-144 mg/kg) a Mikepércsi
úton, a Vágóhíd és Faraktár utcák környékén, azaz a Romániából
bevezető utak mentén mértük. A debreceni por ólomkoncentrációjának
átlaga 41 mg/kg, amely meghaladja a talajokra vonatkozó háttérkoncentrációt. A belvárosban és a Nagyerdőn kis ólom-koncentrációkat mértünk
(2. táblázat).
2. táblázat, A fákról gyűjtött porminták átlagos összetétele

Al (g/kg)
Ca (g/kg)
Fe (g/kg)
K (g/kg)
Mg (g/kg)

Átlag ] Std.dev. ] Medián]

Tartomány
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10.04
31.19
4.25
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12.27
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27.99 !
345 ]

1.65-1204
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41.36
0.290
13.87
24,58
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64.61
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0,467 ]
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56.99 ]
3.89 !
74.24]

23.24 - 222.96
c0,025 — 1,365
05-51,20
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c0,1—33.21
-05—2437
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Na (g/kg)

Pb (mg/kg)
Sr (mg/kg)
V (mg/kg)

Zn (mgikg)

3.24

1.71

224

] 498

215
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4136
43.25
7.60

33.39
19.53
299

3.14 ] 1.18- 1287

0,623 ] 0.041 — 27532

33.94 ] 3.15- 1698
] 37.07 ] 20,12— 1258
7.56 ] 283-18,41
211

86 — 523

Azokon a helyeken, ahol nagy ólomkoncentrációkat mértünk, a kadmium koncentrációja is nagynak bizonyult. A legnagyobb kadmium-koncentrációt (1,05 mg/kg) a Mikepércsi út környékén mértük. A debreceni
Cd koncentráció átlaga 0,51 mg/kg, ez megfelel a geológiai háttérnek.
A cink az ólomhoz hasonló helyeken mutatott jelentős koncentráció
növekedést. Átlagos koncentrációja meghaladta a talajokra megadott
szennyezettségi határértéket (3200 mg/kg).
A multielemes analitikai módszerek (ICP-OES, ICP-MS, EDXRF)
elterjedése lehetővé teszi nagyszámú környezeti minta (talaj, növény
stb.) gyors elemzését. Rövid idő alatt nagyszámú adat áll rendelkezésre,
melyek feldolgozása, kiértékelése a hagyományos módszerekkel
gyakran több időt igényel, mint maga az analízis. A sokváltozós statisztikai módszerek segítenek abban, hogy az adatokban rejlő információt gyorsan és hatékonyan megtaláljuk.
A környezeti kémia területén gyakran alkalmaznak sokváltozós statisztikai eljárásokat, melyek megkönnyítik a szennyezők azonosítását, a
szennyezett területek lehatárolását [32, 33]. Az alakfelismerő módszerek
csoportjába [34] sorolt főkomponens analízist (PCA) sikeresen alkalmazták légköri aeroszolok elemösszetételének vizsgálatánál [35], valamint mohák és talajok elemösszetételén alapuló szennyezettségtérképek elkészítésénél.
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A PCA és a klaszter analízis (CA) kombinációjával olyan módszert
alkalmaztunk, mely lehetővé teszi az elemkoncentrációk közötti korrelációs struktúra vizsgálatát és a megfigyelési egységek csoportosítását.
Ez lehetőséget nyújt nagyobb városok légszennyezettségének felmérésére és jellemzésére.
A debreceni minták esetében a mediánok kisebbek, mint az átlagok
(2. táblázat), jelezve az eloszlások lognormális jellegét. Mivel a PCA
egyik feltétele a normális eloszlás, a koncentráció értékek logaritmusá-

val számoltunk. A koncentrációk logaritmusának eloszlását
Kolgomorov-—Szmirnov-teszttel vizsgálva nem különböztek szignifikánsan a normálistól (p 5 0,05).
A PCA előnye, hogy a nagyszámú változót kevesebb ún. főkomponens változóval (PC) helyettesítjük. Esetünkben a 14 változó varianciájának 72,799-át az első 3 főkomponens változóval fejezhetjük ki (3.
táblázat). Azokat a főkomponenseket, melyek kis variancia-hányadot
foglalnak magukban (sajátérték c 1) figyelmen kívül hagytuk. A varimax
rotáció megkönnyíti az eredmények értékelését, mert a főkomponens
tengelyek egy-egy elemcsoportnak feleltethetők meg (faktorok). Az egy
csoportba került elemek koncentrációi egymással pozitívan (esetleg
negatívan) korrelálnak. Az elemeket csoportosíthatjuk a főkomponens
súlyok klaszter analízisével (71. ábra). A fontosabb szennyezők közül a
kén, kadmium, réz és cink a kalciummal és stronciummal korrelálva a
második főkomponensbe, az ólom a báriummal, alumíniummal, vassal
és vanádiummal korrelálva az első főókomponensbe, a mangán, magnézium és króm a harmadik főkomponensbe került nagy súllyal.
3. táblázat. Főkomponens súlyok

Elemek

Kommu-]

PCA1

Al
Fe
V
Ba
Pb
Zn
Ca
Sr
Mg
Cu
S
Mn
Cd
Cr
Sajátérték
Sajátérték(9e)
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Négyzetes euklideszi távolság
1. ábra. Az elemek csoportosítása a főkomponens
súlyok klaszter analízisével
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Négyzetes euklideszi távolság
2. ábra. A mintavételi helyek csoportosítása a főkomponens értékek
klaszter analízisével

A főkomponers értékek klaszter analízisével csoportokba soroltuk a
hasonló összetételű mintákat. A vizsgálat eredményeként kapott három
csoportot (2. ábra) térképen ábrázolva azonosíthatjuk az eltérő szennyezettségű területeket. Az első csoportba tartozó minták a kis forgalmú,
zöld területekben gazdagabb városrészt, míg a második és harmadik
csoportba tartozók a nagy forgalmú utak melletti területeket és a városközpontot foglalták magukba (3. ábra).
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3. ábra. Az eltérő szennyezettségű területek lehatárolása
az PCA eredmények térbeli ábrázolásával

Összéfoglalás
Debrecen levegőjének porszennyeződését vizsgáltuk a hársfák leveleire leülepedő por szervetlen komponenseinek kémiai analízisével. A
vizsgálatokhoz a hársfát választottuk gyakorisága, levelének eltarthatósága miatt. Morfológiai sajátságaiból adódóan a hársfajok levele jó pormegkötő tulajdonsággal bír, és a fák kedvező növekedési formája lehetővé teszi a mintavétel standardizálását. Módszert dolgoztunk ki a falevelek felületére tapadt por begyűjtésére.
Ezüsthárs alapján elkészítettük Debrecen porszennyezettségének
eloszlását. Fontos megjegyeznünk, hogy ez nem jellemzi közvetlenül az
immisszió nagyságát, de alkalmas a szennyezőforrások jellemzésére,
esetenkénti azonosítására.
Sikerült olyan sokváltozós statisztikai módszert találnunk, amellyel a
városok légszennyezettsége jellemezhető. A kidolgozott módszer megfelelő mintavételi hálózat megszervezését követően alkalmas nagyobb
tájegységek légszennyezettségének felmérésére.
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SZABVÁNYOSÍTÁS
(Folytatás a 45. oldalról)

25 Gyártástechnika
— MSZ EN 14532-1-3:2005; Hegesztőanyagok. Vizsgálati módszerek és
minőségi követelmények. Az acél, a nikkel és a nikkelötvözetek
hegesztőanyagainak elsődleges (1. rész) és kiegészítő (2. rész) vizsgálati módszerei és megfelelőség-értékelése. 3. rész: Az alumíniumötvözet-hegesztés huzalelektródáinak, hegesztőhuzalaimnak és -pálcikáinak megfelelőség-értékelése.
71 Vegyipar
- MSZ EN 14175-4:2005; Vegyifülkék. 4. rész: Helyszíni vizsgálati módszerek.
-MSZ EN 14370:2005; Felületaktív anyagok. A felületi feszültség
meghatározása.
79 Faipar
- MSZ EN 789:2005; Faszerkezetek. Vizsgálati módszerek. A fa alapanyagú lemezek mechanikai tulajdonságainak meghatározása.
-— MSZ EN 1912:2005; Szerkezeti fa. Szilárdsági osztályok. A vizuális
szilárdsági osztályok és a fafajok szilárdsági besorolása.

81 Üveg- és kerámiaipar

— MSZ EN 820-3:2005; Nagy teljesítnényű műszaki kerámiák. Monolitkerámiák vizsgálati módszerei. Termomechanikai jellemzők. 3. rész: A
hőlökésállóság meghatározása vízben való lehűtéssel,

91 Építőanyagok és építés

- MSZ EN 1504-2, -4 és -8:2005; Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalom-meghatározások, követelmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőség-értékelés. 2. rész: Felületvédő rendszerek betonhoz. 4. rész: Szerkezeti ragasztás. 8. rész:
Minőség-ellenőrzés és megfelelőség-értékelés.
— Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására.
Vizsgálati módszerek — MSZ EN 1771:2005; Az injektálhatóság meghatározása homokoszlopos vizsgálattal. - MSZ EN 12614:2005; Poljmerek üvegesedési hőmérsékletének meghatározása. — MSZ EN
12617-2:2005; 2. rész: Polimer kötőanyagú, repedésinjektáló termék
zsugorodása: térfogati zsugorodás. - MSZ EN 12618-2 és -3:2005; Az
injektáló termékek tapadásának meghatározása hőkezelési ciklu64

sokkal vagy anélkül. 2. rész: Tapadó-húzó szilárdság. 3. rész: Ferdenyírásos módszer. — MSZ EN 14406:2005; A tágulási arány és a tágulásfejlődés meghatározása. — MSZ EN 14497:2005; Injektáló termékek behatolási stabilitásának meghatározása. - MSZ EN 14498:2005;
Injektáló termékek térfogat- és tömegváltozásának meghatározása
- Hajlékony vízszigetelő lemezek. Beton hídpályaszerkezetek és más,
járműforgalomnak kitehető betonfelületek vízszigetelése. - MSZ EN
13375:2005; Próbatestek készítése. — MSZ EN 13596:2005; A tapadási szilárdság meghatározása. — MSZ EN 13653:2005; A nyírási szilárdság meghatározása.
- MSZ EN 12504-4:2005; A beton vizsgálata. 4. rész: Az ultrahang terjedési sebességének meghatározása.

Uj CEN -szabványok (szerkesztőségünk címfordításai)
- EN 12390-1 és -5-7:2000/AC:2004; A megszilárdult beton vizsgálata.
1. rész; A próbatestek alakja, méretei és más szükséges jellemzői. 5.
rész: A próbatestek hajlítószilárdsága. 6. rész: A próbatestetek
hasadási húzósziílárdsága. 7. rész: A megszilárdult beton sűrűsége.
— EN 13965-1-2:2004; A hulladék jellemzése. Technológia. 1. rész: Az
anyagokra vonatkozó megnevezések és meghatározások. 2. rész: Az
irányításra vonatkozó megnevezések és meghatározások
— EN 1330-7:2005; Roncsolásmentes vizsgálat. Terminológia. 7. rész: A
mágnesezhető poros vizsgálat kifejezései.
Uj I50-szabványok, amelyek 2004. november 23-a és
2005. január 3-a között jelentek meg. (Az IS0 Bulletin alapján készül
tájékoztató címfordítások,)
- 150 13381-1:2004; Gépek állapotűgyelése és -diagnosztikája. Prognosztizálás. 1. rész: Általános útmutató.
- 150 276-5.:2004; Fémes anyagok. Nem tengelyirányú vizsgálógépek
hitelesítéshez használt erőhitelesítő műszerek kalibrálása.
- 150 10545-4 és -9:2004; Kerámia burkolólapok. 4. rész: A hajlítószilárdság és a törőterhelés meghatározása. 9. rész: Hőhatásokkal
szembeni ellenállóság.
—- 150. 3999:2004; Sugárvédelem. Ipari gamma-sugárzó készülékek.
Előírások a teljesítményhez, a tervezéshez és a vizsgálatokhoz.
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