2. Az ózon felfedezése és kutatásának rövid története
Ózont illetően az első írásos említést az Iliászban találhatjuk, ahol Homérosz a vihar
alkalmával jelentkező jellegzetes szagról ír (Lemmerich J., 1990.). Ezen első említéstől
eltekintve az ózon „története” van Marum holland fizikussal 1786-ban kezdődik, aki
mesterségesen képzett villámokkal végzett kisérletei alatt jelentkező sajátos szagról számolt
be. Valójában azonban Christian Friedrich Schönbein bázeli kémia professzor 1839-ben
fedezte fel az ózont (Herrmann, 1982), vagy ahogy levelezéseiben emlegette az ózonizált
oxigént.
Kutatásainak alapját a tudósokat már régóta foglalkoztató, villámlások idején jelentkező
különös szag adta. Ő az ózont először a klórhoz és brómhoz hasonló aktivitása miatt
halogénnek, majd a nitrogénnek egy a hidrogénnel alkotott vegyületeként gondolta akkor,
amikor Berzelius is a nitrogént még vegyületnek tartotta. A már említett szagot későbbi
kutatásai során elektolízises vízbontásnál érezte, minek következtében az ózont a hidrogén
egyik oxidációs változataként, egy bizonyos hidrogénszuperoxidként tartotta számon (Nolte,
1999.). Végül vizsgálatai alapján az ózont az oxigén egy különleges változataként értelmezte.
Úgy hitte, hogy az oxigén atom három különböző, egy semleges inaktív és két aktív formában
létezik - a pozitív töltésű az ózon, a negatív töltésű pedig az ún. antozon (Gersulp, 1998.).
Arra, hogy több atom kombinációjaként az oxigénből molekula képződhet, nem gondolt.
Kutatásaival kapcsolatban állandó levelezésben állt Liebiggel, Faraday-el és Berzeliussal
/1. ábra/, velük együtt próbálta megfejteni az ózon kémiai mivoltát. Az első ózonnal
kapcsolatos tudományos ismereteket és feltevéseket összefoglaló monográfia 1856-ban jelent
meg /2. ábra/(Burns, 1997.).

1. ábra: Schönbein levelezéseinek gyűjteménye

2. ábra: Az első ózonmonográfia címoldala
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Schönbein gyanította, hogy a légkörben állandóan jelenlévő ózon oxidáló hatása miatt a
földfelszínről kibocsátott légszennyező gázok és gőzök mennyiségét csökkenti, és jelentős, az
emberek tevékenységére is kiható szereppel bír. Munkája során az ózon különböző jellegzetes
hatásait észlelte, úgy mint a nyálkahártyára, s így a légutakra gyakorolt, nagyobb
mennyiségben gyulladást okozó iritációs hatást (Schönbein, 1850-es évek), valamint a
színekre gyakorolt fakító hatást (Nolte, 1999.).
„Ha azonban az ózon a légkörben állandóan előforduló gáz, akkor annak oxidáló mivolta a
légkörbe kerülő oxidálható gáz- és gőzformájú anyagokra hatással van. Hogy a szerves
anyagok bomlásából származó gázok milyen negatív hatással bírnak az emberi szervezetre,
arról még keveset tudunk. Az azonban biztos, hogy a tiszta levegő légzésre alkalmasabb, mint
a miazmával teli, minek következtében gyanítható, hogy a légköri ózon ebből a szempontból a
légtisztaságban fontos szerepet játszik, minek köszönhetően az ózon a fiziológusok és az
orvosok szempontjából is érdekes lehet.” (Schönbein, 1850-es évek)
Különböző módszerekkel próbálták bizonyítani, hogy olyan járványos megbetegedések, mint
például a kolera azon helyeken, ahol magas az ózontartalom, nem jelentkezik. Ez is mutatja,
hogy a természetes ózont annak idején pozitívan értékelték, ekkor jelent meg az „ózondús jó
erdei levegő” kifejezés is (Lauscher, 1984).
Schönbein 1850-ben fejleszti ki az „ózonoszkópikus“ papírt (Gersulp, 1998), ami egy a
levegő ózonkoncentrációjának kimutatását segítő káliumjodid-keményítős reagenspapír.
Kedzi 1875-ös feljegyzéseiből a reagenspapír készítéséről is képet kaphatunk, mely szerint 10
rész keményítőhöz 200 rész tiszta vizet adtak, s addig melegítették, míg zselés állagú nem lett.
Ezután káliumjodidot oldottak fel benne, s a kapott masszát egy ecsettel papírra vitték
(Lauscher, 1983). Sütőben szárították, majd száraz helyen fénytől védve tárolták az
expozícióig. Expozíció kezdetén a 3,8 cm széles és 10 cm hosszú tesztpapírt tiszta vízzel
benedvesítették és egy diffúz napfénynek és szabad légáramlásnak kitett, de direkt napfénytől
védett helyre függesztették ki. Az expozíció során a levegőben lévő ózon a káliumot oxidálta,
s az így szabaddá váló jód a megadott észlelési idő eltelte után - mely lehetett pár óra, egy
nap, hét ill. hónap - a reagenspapír desztiláltvízbe merítésekor a keményítővel reagált. Az
ennek hatására megjelenő kék színt egy kék színskálához hasonlítva, megkapták az adott
minta 0 (fehér) és 10 (sötét ibolyakék) közötti „Schönbein-számát“ (Kedzie, 1875). Schönbein
tudta, hogy a regaenspapír nem csak ózonra reagál, ez volt az alapja annak is, hogy sok tudós
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megkérdőjelezte a papír ózon okozta kékszíneződését. A kételkedők miatt Schönbein
biztosabb kimutatási módszer után kutatott, illetve próbálta a káliumjodidos papír
használhatóságát bizonyítani.
„Több okból is különösen kívánatos lenne egy módszer, melynek segítségével a levegő
ózontartalma biztosabban meghatározható. Ezt kívánni azonban egyszerűbb, mint teljesíteni.
A későbbiekben biztosan találnak egy ilyen analitikus módszert, ami valószínű volumetrikus
lesz, ehhez viszont egy ózont vonzó anyag szükséges, mely az oxidáció során vagy
elszíneződik, vagy elszíntelenedik. Amíg azonban egy ilyen módszert találunk addig meg kell
elégednünk a jódkáliumos ózonoszkóppal, mely a levegő ózontartalmának csökkenését illetve
emelkedését mutatja” (Schönbein, 1850-es évek)
Egy párhuzamosan végzett kísérlet keretében, káliumjodidos és talliumoxidos papírt használt.
Ebben a kísérletben kimutatta, hogy a papírok kékülését ill. barnulását ózonon kívül klór és
bróm okozhatja, mivel ezek azonban tudomása szerint a légkörben tisztán nem, csak mint
vegyület vannak jelen, ezek mérést befolyásoló hatását teljességgel kizárja. A talliumoxidos
változat bevezetése alacsonyabb érzékenysége miatt – 24 órás expozíciós időt igényelt elmaradt (Schönbein, 1850-es évek). Később a káliumjodidos reagenspapírnál más gázok
hatását is megfigyelték, ezért a mérést végzőket figyelmeztették, hogy a papírt ne tegyék
lehetséges kénsavkibocsátó helyekhez, például égő szén közelébe, mert az a papír színét
halványítja (Linvill, 1980).
A papír érzékenységét a meteorológiai elemek is befolyásolták, mely ugyancsak támadási
lehetőség volt a Schönbein-módszerrel szemben. Nedvesebb környezetben a papírnak erősebb
színe lett, magasabb hőmérsékletnél a papíron lévő reagensanyag jobban reagált ózonra
(Pavelin et al. 1999.). További problémaként jelentkezett az ózonoszkóp szélsebességre való
érzékenysége, azaz hogy az ózonreakció a szélsebességgel nőtt (Bauer, 1912.). Reslhuber egy
éven át folytatott kremsmünsteri megfigyelései alapján készített az ózontartalom és a
meteorológiai jelenségek összefüggését vizsgáló munkája szerint az ózontartalom
alacsonyabb légnyomás és hőmérséklet esetén illetve magas légnedvességű, borult de nem
vagy csak kicsit csapadékos, Cumulostratussal és Cirrostratussal jellemezhető napokon
magasabb. Az ózonszint azon napokon a legmagasabb, amikor jégkristályképződés figyelhető
meg (Reslhuber, 1854). Erős havazás esetén, a levegő nedvességtartalmának növekedésével,
igen magas értékeket kaptak, ezt Schönbein – ma már ezt tudjuk, tévesen - a magas
ózontartalomnak tulajdonította (Schönbein, 1850-es évek).
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„Az ózontartalom éves szinten a hideg hónapokban magasabb, a melegebb hónapokban
alacsonyabb, napi szinten nappal alacsonyabb mint éjszaka.” (Reslhuber, 1854)
Az ózonnal kapcsolatos kutatásokat nem mindenki fogadta egyértelműen pozitívan, amit
Schönbein munkájában is megemlít: „ Még mindig vannak, akik a levegő ózon tartalmát
megkérdőjelezik, vagy éppenséggel letagadják“
(Schönbein, 1850-es évek)
két példa az ellenzők táborára:
„Az ózon atmoszférikus léte problema-

„Megfontolva, hogy a légköri ózon léte

tikus, a Schönbein féle reagenspapír pedig

nem bizonyított, sőt ennek létezését újólag

inkább egy durva hygroszkóp sem mint

Schöne valószínűtlennek tartja, nem tudni

ózonométer.”

minek kell egyáltalan még ’ózonmeg(Schöne,1880.)

figyeléseket’ végezni”
(Pernter, 1880.)

Széleskörű levelezései során Schönbein gyakran küldött sajátkészítésű (Kreil, 1858.)
reagenspapírt is a borítékban, ezzel is segítve a módszer elterjedését (Nolte, 1999.). Az ún.
Schönbein-papírokkal 1853-tól az 1920-as évekig Európa /3. ábra/(Haszpra, 1993.), Ázsia és
Amerika több száz városában végeztek főképp egyetemi professzorok, gyógyszerészek és
orvosok ózonmegfigyeléseket (Bojkov, 1986.).

3. ábra: A napi maximális ózon-koncentráció évi átlaga
Európában a XIX. században
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Az 1850-es évek végéig a Schönbein módszer volt az egyetlen ózonmérési módszer. Az első
változtatás 1858-ban történt, mikor Franciaországban egy 24 órás átlagot adó arzenitos mérési
módszert

kezdtek

alkalmazni

(Nolte,

1999.).

A

XIX.

században

alkalmazott

reagenspapíroknál három értékskála létezett, a schönbeini 0-10-es skála, az 1874-ben
megjelenő Lender féle 0-14-es és a Bérigny-Salleron féle 0-20-as változat. Utóbbinál a
papírra kerülő anyag is töményebb volt (Bojkov, 1986).
Schönbein kutatásaival párhuzamosan, és azt követően igen sokan foglalkoztak az ózonnal.
Hosszas vizsgálódás után, 1898-ban fedezték fel az ózon három atomos molekula formátumát
(BBF, 1996.), 1913-ban mutatták ki, hogy a legtöbb ózon a sztratoszférában található és 1965
–ben állították fel az ózon fotokémiai képződésének teóriáját (NOAA, 1995.).
Az állandóan emelkedő környezetterhelés miatt a troposzférikus ózonkoncentrációnál
évenkénti

0,5-1

ppb-s

emelkedő

tendenciát

figyeltek

meg.

Alapkoncentrációként

talajközelben 30-90 µg/m3-t becsülnek (Siebert, 1995.), az e fölötti mennyiség az emberi
tevékenységre vezethető vissza /4. ábra/(Kuttler et al.,1996.).

4. ábra: Közép-Európa különböző pontjain 1850 óta végzett felszínközeli
ózonkoncentrációmérés történelmi sora
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