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BEVEZETÉS

Napjainkban a szakemberek mind gyakrabban hivják fel a 

figyelmet arra a sajnálatos tényre, hogy a Pöld ökoló
giai rendszerei veszélyben vannak, és ezt a veszélyhely
zetet maga az ember idézi elő. Tágabb környezetünk, a 

földrajzi burok a századforduló óta rohamosan szennye
ződik, az exponenciális ütemben növekvő ipari termelés
sel és a szinte robbanásszerű urbanizálódással együtt
járó negativ hatások következményeképpen.

A Pöld globális elszennyeződésének folyamatában jelen
tős tényező a légkör szennyeződése. Ez a jelenség vi
lágviszonylatban is egyre nagyobb problémát jelent.

Az urbanizációs ártalmak között korunkban jelentős helyet 

foglalnak el a levegőszennyeződésből fakadó ártalmak,a- 

melyeket előidéző jelenségeikkel együtt már korán fel
ismertek. Vizsgálatukkal számos tudományterület foglal
kozik, kezdve az orvostudománytól, a különböző műszaki 
tudományokon át a földtudományokig.

A levegőszennyeződést taglaló tudományos szakirodalom is 

több könyvtárnyi terjedelmű. Számos publikáció látott 

napvilágot általános környezeti problémákról /JÓCSIK L. 
1971;KAT0NA S.1974/, a levegőszennyeződés tér- és idő
beli eloszlásáról /BALOGH E.1974,1979;MERÉTEI T.1977;POL- 

GÄR I.1971;VARGYAI J.1974/, szennyeződésmeteorológiai 
jelenségekről /ANTAL E.1958;AUJESZKI L.1966;BACSÓ N.1972; 
GAJZÁGÓ L.I964;GUBOLA M.I969;MÉSZÁROS E.1964,1976,1978; 
PÉGZELY GY.1959;PRÓBÁLD P.1974;SZEPESI D.1967,197o,1972, 
1974,1976;VENTURA E.1965,I966,1968/, levegőegészségügyi 
kérdésekről /BAKÁCS T.1971;CSINÁDY L.1974;LAKATOS P.1979;
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MÓRIK J.i960,1967,1969;VÁRKONYI T.1972,1977/, a levegő- 

szennyeződés és a.városszerkezet összefüggéseinek kér
déseiről /ÁRVÁI J.1974,IHRIG D* 1973,KŐSZEG?ALVY GY.1972, 
1973;PERÉHYI 1.1971,1975/, stb. A szakirodalomban meg
található kutatási eredményeket és módszereket igyekez
tünk munkánkban felhasználni.

Disszertációnk célkitűzése, hogy a dinamikusan fejlődő 

Tatabánya város levegőszennyeződési helyzetét, a leve
gőszennyeződés tér- és időbeli változásait bemutassa, 
s az azt döntően befolyásoló meteorológiai elemeket kü- 

lön-külön és együttesen elemezze.
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I. A LEVEGŐSZENNYEZODES VIZSGÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS PROB
LÉMÁI

1. Levegőszennyező anyagok

Tatabánya levegőszennyeződésének vizsgálata előtt te
kintsük át röviden a levegőszennyeződést okozó legfon
tosabb anyagokat, jellemző fizikai, kémiai, élettani 
hatásukat. Ezeket a fő jellemzőket VÁRKONYI Т./1977/ 

"Levegőszennyeződés" c.munkája alapján ismertetjük.

Kén-dioxid /SOo/: Szüntelen, szúrós szagu, köhögésre in
gerlő gáz. A levegőnél nehezebb, és mivel terjedése az 

aeroszolokéval megegyező képet mutat, általában a leve
gőszennyeződés indikátorának tekinthető. Vizben nagyon 

jól oldódik, erélyes redukálószer. Az élő szervezetekre 

erősen mérgező hatású. Ma a legártalmasabb szennyezőa
nyagnak tekintik.

Szén-monoxid /СО/; Szüntelen, szagtalan, levegőnél nehe
zebb, vizben gyengén oldódó, szobahőmérsékleten nehezen 

oxidálható gáz. Nagyon mérgező, a vérben stabilis szén- 

-oxid-hemoglobin alakjában halmozódik fel. Affinitása a 

vér hemoglobinjához sokkalta nagyobb, mint az oxigéné, 
ez okozza veszélyességét.

Nitrogén-oxidok /NO^.NOq^Q.-,/: A nitrogén-monoxid szünte
len, vizben nem jól oldódik, a levegőnél nehezebb, igen 

reakcióképes. A levegő oxigénjével nitrogén-dioxiddá ala
kul. A nitrogén-monoxidot a vér hemoglobinja megköti.
A nitrogén-dioxid vörösbarna szinü, a levegőnél nehezebb 

gáz. Vizben rosszul oldódik, nagyon reakcióképes, eré
lyes oxidálószer. A nitrogén-trioxid keletkezése pilla-



- 4 -

natálpan nitrogén-monoxidra és nitrogén-dioxidra disszo- 

ciál. A nitrogén-oxidok erősen mérgező hatású gázok.

Fluor /F/; Sárgászöld, szűrős szagu, a levegőnél nehe
zebb gáz. Igen reakcióképes, hidrogénnel hevesen egye
sül, a vizet is bontja, hidrogén-fluorid /HF/ keletke
zik. A fluor és a hidrogén-fluorid igen veszélyes, ag
resszív méreg.

Szilárd szennyeződések: A légköri szilárd szennyeződé
sek durva frakciója a? ülepedő por, finom frakciója a 

lebegő por /aeroszol/. A szilárd szennyeződések fő al
kotói a tüzelésből származó pernye és korom, valamint a 

különböző ipari folyamatokból származó porok, melyek 

lehetnek toxikusak és közönbösek. A porszennyeződések 

légzőszervi megbetegedéseket okoznak, nemegyszer rák
keltő hatásúak.

2. A levegőszennyeződés hatásai

A levegőszennyeződésnek egészségügyi, műszaki, gazdasá
gi, klimatológiai, esztétikai hatásai vannak. Hatásterü
letének nagysága szerint a levegőszennyeződés lehet lo
kális, városi, regionális, kontinentális és globális mé
retű. E hatások rövid bemutatása kellően indokolja e 

problémakör beható vizsgálatának szükségességét.

/

Egészségügyi hatások: Egy ember átlag 12 m^ levegőt hasz
nál el naponta, igy a levegőnek bármennyire is csak ele
nyészően kis részét alkotják a szennyeződések, elegendő 

mennyiségben a szervezetbe jutva káros hatást fejtenek 

ki /irritálják a légzőszerveket és a szemet, szennyezik 

a bőrfelületet, zavarják a jó közérzetet/.
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o,2o mg/m^ kén-dioxidkoncentráció esetén egy év alatt 

876 mg kén-dioxidot lélegzik be az ember, aminek 98 %-
-a megkötődik a tüdőben. Ha évi öt füstködös napot 
számitunk, 2 mg/mes kén-dioxidkoncentrációval, ösz- 

szesen 12o mg/iji^. kén-dioxid kerül az ember szervezeté
be/ VÁRKONYI T.1977 /. Kutatók szerint a szennyezett 
levegőjű vidékeken élő emberek megbetegedési esélye 

9o %-al nagyobb, mint a tiszta levegőjű helyen élőké 

/MÓRIK J.196o/. Úgyszintén a növekvő levegőszennyező
dés okozza, hogy a légúti pákos megbetegedések száma
az egész világon emelkedik^ a levegőszennyeződés követ
keztében az élettani folyamatok megváltoznak, súlyo
sabb esetben krónikus betegség, sőt halál is felléphet.

Ma még főleg a rövid időn belül fellépő hatások követ
kezményei ismeretesek jobban, mig a hosszú ideig tartó 

hatások következményei jórészt felderithetetlenek.

Műszaki hatások: A levegőszennyeződós a műszaki léte
sítményeket kárositja, korrodálja, a légkör víztartal
mával savas,oldatokat alkotva kémiai folyamatokat in- 

dit meg. Pl. az acél korróziója szennyezett levegőjű 

helyeken ötször gyorsabb, mint tiszta levegőjű helye
ken. Vas esetén ez a szám negyvenszeres is lehet /VÁR- 

KONYI Т.1977/.

Károk keletkeznek gépekben, berendezésekben, jármüvek
ben, építményekben, ipari- és lakóépületekben. Az emlí
tett közvetlen károk mellett felléphetnek közvetett ká
rok is, ilyen pl. a levegőbe jutó anyagveszteség, amely 

elérheti a felhasznált nyersanyag 1-6 %-át /VÁRKOHYI T. 
1977/.

Gazdasági hatások: A környezetszennyeződés gazdasági vo-
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násait eddig az USA-Ъап tárták; fel a legrészletesebben. 
1970-74. között 13 milliárd dollárt fordítottak a levegő- 

szennyeződés elleni védekezésre az USA-ban, ami egy főre 

évi 13 dolláros kiadásnak felelt meg. Ezen intézkedés előtt 

a levegőszennyeződés okozta többletkiadás évente 65 dol
lár/fő volt, és igy - nem számítva a népesség egészségügyi 
helyzetében beállott javulás pénzben nehezen kifejezhető 

társadalmi hasznát -, 52 dollár/fő évi költségmegtakarítást 

értek el. A haszon/ráfordítás aránya 65/13= 5 /CZELNAI R.- 

-DÉSI F.-SZEPESI D.1973/.

Angliában a levegőszennyeződés által okozott kárt évente 

25o millió fontsterlingre becsülik. Franciaországban a 

levegőszennyeződés elleni védekezésre évente személyenként 
kb. 3o frankot költenek /G.,TÓBA 1969/

Hazánkban 1971-ben becslések szerint a környezet teljes 

károsodása 27,44 milliárd forint volt, mely magában fog
lalja az egészségi károsodást és a gazdasági károkat is 

/CZELNAI R.-DÉSI F.-SZEPESI D.1973/.

A levegőszennyeződés hatékony csökkentése igen sokba ke
rül. Tudomásul kell vennünk, hogy a tiszta levegőnek ára 

van, és ez visszahat az életszínvonalra. El kell érnünk, 
hogy a levegőtisztaság védelme magától értetődő magatartás 

legyen.

Klimatológiai hatások; A levegőszennyeződés klimatológiai 
hatásai is helyi /lokális,városi/, regionális, kontinentá
lis, sőt globális méretűek lehetnek. A klimatológiai vál
tozás mértéke függvénye a levegőszennyeződés nagyságának, 
időbeli és térbeli eloszlásának. A levegő elszennyeződése 

főleg nagyvárosi, iparvárosi jelenség, igy az általa oko
zott legerősebb, legközvetlenebb klimatológiai változások 

is a nagyvárosokhoz, iparvárosokhoz és környékükhöz kötőd
nek. A nagyvárosokban sajátos városi éghajlat alakul ki, 

ami jórészt a levegőszennyeződés következménye /1.táblázat/.
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1.táblázat

Az urbanizáció hatása egyes klimatikus jellemzőkre 

a WMO becslése szerint

Az urbanizáció okozta 
változások a nagyváro
sokban, a mezőgazdasági 
környezettel összeha

sonlítva

Klimatikus jellemzők

Szennyezőanyagok:
Kondenzációs magok és részecskék 

Gőzhalmazállapotu keverékek 

Felhőzet:
Borult idő esetén 

Téli köd idején 

Nyári köd idején 

Csapadék összesen;
5 mm-nél kisebb csapadéku napok száma lo 

Hóesés
Relativ nedvesség;
Télen:
Nyáron:
Napsütés összesen:
Ibolyántúli sugárzás nyáron

télen

lo -szer több 

5-25 -szőr több

5-lo -szer több 

% -al több 

% -al több
loo

3o

% -al több 

% -al több5

% -al kevesebb 

% -al kevesebb
2
8

% -al kevesebb
% -al kevesebb

lo-15%.-al kevesebb
o,5-l,о C -al na

gyobb
1-2 C-al nagyobb

2o-3o% -al kevesebb
lo-2o% -al kevesebb

5-2o% -al gyako
ribb

5
_ " _ _ и _

A napsütés időtartama 

Hőmérséklet évi átlagban:

3o

Téli átlagos minimum 

Szélsebesség évi átlagban:
Szélsőséges szélviszonyok 

Szélcsend
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Városokban a levegőszennyeződés következtében a napsu
gárzás évente általában 15 %-al, nyáron kevésbé, télen 

erősebben csökken. Az ultraibolyasugárzás csökkenése 

mintegy 3o %-os /KATONA S.1974/.

Az.aeroszoltartalomra jellemző a kondenzációs magok szá-
О

, Számuk.a levegőben vidéken loo-lo.ooo/m , városokban 

lo.ooo-loo.ooo/m , nagyvárosokban,.iparvárosokban loo.ooo 

/m^-es nagyságrendű /MÓRIK J.1967/. Tipikus nagyvárosi 
jelenség a városi hősziget fellépése, amely az emberi te
vékenység következtében létrejött többlethő következmé
nye. Télen a városok felett kialakuló szennyréteg "üveg
házhatása" az esetleg fennálló hőmérsékleti inverziót e- 

rősiti, ami a szennyeződés még nagyobb mérvű felhalmozó
dását eredményezi /GAJZÁGÓ L.1964/. Kedvezőtlen időjárá
si helyzetek egybeesésekor a városok feletti szennyezett 
levegőkupola.a látástávolságot 8o-9o %-al csökkenti /KA
TONA S.1974/.

ma

Egyre jelentősebbek a levegőszennyeződésnek a regionális, 

kontinentális és globális méretekre kiterjedő klimatoló
giai hatásai is. Vizsgálatok kimutatták, hogy egy, a kör
nyezeténél 3°0-al melegebb városi környezet még.3 lan tá
volságban is mérhető hőmérsékletemelkedést okoz. Megfi
gyelték, hogy a nagyvárosokban a szilárd légköri szennye
ződéseket tartalmazó szennyezett levegőkupola kiterjedé
se mintegy 5o-szerese a beépitett területnek /KATONA S. 
1974/.

A ködképződés a városokban egyre gyakoribb. Pl. Budapes
ten a ködös napok száma 191<? és i960 között kb. lo %-al 
emelkedett /PRÓBÁLD Р.1974/.

A kén légköri körforgalmából a teljes emisszió kb.3o %-a 

az emberi tevékenység számlájára irható /MÉSZÁROS Е.1976/.

19oo-ban a levegő szén-dioxidtartalma o,o2 % volt, ma
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már о,оЗЗ %• 2ooo-ig a szén-dioxid légköri mennyisége 

2o-25 %-b.I fog növekedni, amely a közepes földrajzi 
szélességeken kb. o,5°C-os felmelegedést okoz /S.I. 

RASOOL 1973/.

A levegőszennyeződés klimatológiai hatásai sok vonat
kozásban még nem teljesen tisztázottak, de az bizonyos, 
hogy a levegőszennyeződés lényeges éghajlati változá
sokat okozhat.

3. A levegőszennyeződés Magyarországon

Az általunk vizsgálandó terület levegőegészségügyi 
helyzetének értékeléséhez ismernünk kell a levegő- 

szennyező anyagok higiénés határértékeit, valamint az. 
ország más területeinek levegőszennyeződési helyzetét.

3.1. Levegőszennyeződési határértékek

Hazánkban 31 anyagra állapítottak meg különböző higié
nés határértékeket. Közülük az általunk vizsgált anya
gokra érvényes egészségügyi határértékeket a 2.táblázat 

tartalmazza.

A szabad légkörben megengedhető koncentrációkra hazánk
ban négy értéket határoztak meg. Az első érték a napi 
átlag a védett területeken, ez egyúttal a megengedett 
maximum a kiemelten védett területeken. A második ér
ték a védett területen megengedett maximum, naponta 

legfeljebb egyszer, félórás időtartammal. A harmadik 

érték az egyéb területek napi átlaga, a negyedik érték 

az egyéb területeken érvényes megengedhető maximum na
ponta egyszer, félórás időtartammal. Az értékek közül 
az első szolgáltatja az alapot, ezek az u.n. élettani 
normák, olyan értékek, amelyek fennállása esetén az em-



I

2.táblázat
A szabad légkörben megengedett levegőminőségi határértékek Ä

Kiemelten védett és védett terület Egyéb terület
Szennyezőanyag Napi átlag/I /a vé- Megengedett max,

dett területen és max/ a védett
egyben a megenge- területen 
dett max./I

Napi átlag
/V
/mg/m3/

Megengedett
max.megnevezése

/. /I /
/mg/m3/n max 

a kiemelten védett 
területen /mg/m-y

n max
I/mg/m3/ ио

Benzin
Fluoridok
Kén-dioxid
Korom
Nitrogén-oxidok 

Por ülepedő 

Szén-monoxid

l,5o
o,ol
0,15
o,o5
o,o5

15o t/km^ 

1,00

5,oo
o,o3
o,5o
Jxs/

8o,oo
o,o3
o,5o
o,lo

o,15
о

2oo t/km ,év 

2,oo

24o,oo
o,lo

I

1,00
/ЗОЕ/

o,15 o,5o
/ 5t5£5t/ /HS*/»év

6,003,oo

/ж/Melléklet az 1/1973 /1.9./ MT sz. rendelethez
/жж/А jelenlegi metodikákkal a korom- és pormintavétel több éráig tart,igy az egyszeri 

meghatározása nem értelmezhetőIn max
/жжх/А mintavétel 3o napos időtartamú
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bért károsodás nem éri. A napi egyszeri maximális kon
centráció az az érték, amely még nem zavarja.az alap
vető élettani folyamatokat /VÁRKONYI Т.1977/.

A táblázatban lévő értékek helyes értelmezése érdeké
ben meg kell határozni, hogy mit értünk kiemelten vé
dett, védett és egyéb terület alatt.

Kiemelten védett terület: Olyan terület, ahol a leve
gő tisztaságának megőrzése elsőrendű fontosságú /pl.e- 

gészségügyi, szociális intézmény, természetvédelmi, mű
emlékvédelmi, üdülőterületek/.

Védett terület: Általánosságban az egész ország terü
lete védettnek tekinthető. Védett a települések lakó
területe, védelmet igénylő kulturterülete, az üdülőte
rületek, védendő ipari területek, mező-és erdőgazdasá
gi területek.

Egyéb terület: Ide tartoznak az összefüggő ipari terü
letek, és a hozzájuk csatlakozó, nem közhasználatra 

szánt.védőterületek és ipari tartalékterületek/VÁRKO- 

NYI Т.1977/.

A felosztás jelentősége abban áll, hogy a védett terü
leteken működő szennyező üzemek fokozott szennyeződés- 

elháritásra kényszerülnek, valamint abban, hogy az uj 
levegőszennyező üzemek létesítése során figyelembe kell 
venni ezeket az előírásokat.

3.2. A levegőszennyeződés területi eloszlása

A levegőszennyeződés.területi eloszlása sajátos képet 
mutat/l.-2.-3.ábrák/. Az "energiátengel^’mentén jóval 
magasabb a háttérszennyeződés, mint a kevésbé iparoso
dott területeken. Tatabánya levegőszennyeződése magasabb, 
mint az országos átlag, környezetében egyedül Oroszlány 

levegőszennyeződése éri el Tatabányáét /3.ábra/.



l.ábra: A levegőszennyeződés területi eloszlása 

Légköri nagy és óriás részecskék Budaörshöz viszonyított, 

relativ számszerű.koncentrációi/Simon,19 69;Várkonyi,1977/
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2.ábra: A levegoszennyeződés területi eloszlása 

A légköri kén-dioxid területi megoszlása Magyarországon,

• ^g/тЗ >/várkonyi,1977/
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3.ábra: A levegoszennyeződés területi eloszlása3SC>2 megoszlása a Dunántúlon, /лg/m , évi átlag /Várkonyi, 1977 /
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II. A TATABÁNYAI-MEDENCE ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

1. A Tatabányai-medence földrajzi .jellemzése

A Tatabányai-medence földrajzi fekvése nagyon előnyös. 

Ezen a területen találkoznak a Dunántuli-középhegységet 

átszelő természetes útvonalak, melyek a középhegység 

tagjait egymástól elválasztó párhuzamos törésvonalak 

mentén haladnak. Ezeknek a természetes útvonalaknak a 

jelentőségét a Budapest és Bécs közötti, valamint a nyu
gati országrész és az Alföld közötti összeköttetés meg
teremtése adja.

A tata-váli törésvonalon fekvő Tatabányának kedvező a 

forgalmi helyzete, minek következtében nagyon régóta 

fontos útvonalak haladnak keresztül ezen a területen.A 

tatabánya-bicskei átjárón haladt keresztül az ókorban a 

Brigetio-Intercisa hadiut, majd a középkorban ez az ut 

az u.n."mészárosok utjaM. Itt hajtották keresztül.a bé-. 
esi és nürnbergi vásárokra a vágómarhát /KATONA S.1979/. 

Ez a vonal képezi napjainkban is a térség közlekedési 
gerincét /Е 5-ös nemzetközi ut és villamosított vasúti 
főútvonal/. Ebből ágaznak ki a Tata-dunaalmási és a Bán- 

hida-kisbéri vonalak.

A terület morfológiai és vizföldrajzi viszonyai eléggé 

változatosak. A Tatabányai-medence területe 9o km , 
melynek nagyrészét.maga Tatabánya tölti ki. A térség leg
magasabb pontja kb. 6oo m, legalacsonyabb pontja Dunaal- 

másnál llo m. A város.tengerszint feletti magassága 12o- 

17o m között változik. A medence nagyobb része az Által- 

-ér, kisebb része a Galla-patak völgyéhez tartozik. ÉK- 

-K-i oldalról a bánhidai meredek triász mészkővonulat 
határolja, mely szerkezetileg a Gerecséhez tartozik; DNY- 
-ról ennél alacsonyabb, fiatalkorú harmadidőszaki dombok 

szegélyezik.

a-
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A tatabányai paleogén medencét eocén és oligocén üledé
kek, köztük barnakőszenes eocén rétegösszlet töltik ki 
/BULLA B.I962/. A medence aljzata DK-en dolomit, máshol 
dachsteini mészkő. Földtani felépítése bonyolult, benne 

egy K-i és egy UY-i tektonikai egység különíthető el, 

melyeket egy kb. 2 km széles, D-re keskenyedő,É-D-i irá
nyú nagy tektonikai árok választ el /SÓLYOM F.1966/.

Vetők, árkok, sasbércek osztják táblákra a medence ré
tegsorait. A hullámos denudációs felszinü medence NY-i 
része fiatal pleisztocén süllyedélc. Az egész medence ÉNY- 

a Duna felé lejt. Az Által-ér völgye a Vértes és a 

Gerecse NY-i leszakadását kisérő tektonikus törésvonalon 

fut, e törésvonalnak Vértes és Gerecse közé ágazó része 

a Galla-patak völgye. Mindkét völgy esése kicsi, a pata
kokon duzzasztott tavak sora található./Bolcodi víztáro
zó; Bánhidai erőmütó; Tatai /Öreg/-tó/. A felszini vizek 

erózióbázisa a Duna.

-ra,

A földfelszínen az emberi tevékenység jelentős változá
sokat idézett elő. A bányászat miatt talajsüllyedés és 

ezzel párhuzamosan eróziós jelenségek léptek fel, ugyan
akkor meddő- és salakhányók keletkeztek. A talajviszo
nyok nem túl jók, a mészkő- és dolomitfelszineken szik
lakopárok és rendzina talajok keletkeztek; mig a völgyek
ben réti és réti öntéstalajok az uralkodók.

A terület legfontosabb erőforrásai a kedvező földrajzi 
fekvés mellett az ásványkincsek. A legfontosabb ásványi 
nyersanyag a jóminőségü eocénkori barnaszén. A Vértes NY- 

-i, ÉNY-i előterében keletkeztek a tatabányai, oroszlányi, 

és a Mór-Pusztavául környéki kőszénmedencék. A tatabányai 
medencében a széntelepes rétegsor összvastagsága 2-8o m 

között változik, felépitése bonyolult, a rétegek erősen 

összetöredezettek. A legnagyobb kőszéntelepvastagság 32 

m, 7-9 telep található összesen 9-11 m átlagos össztelep- 

vastagsággal/SZEETES Е.1968/. A barnaszén átlagos kaló
riatartalma 4867 kcal/kg, amely 4000-6000 kcal között vál-
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tozik. A medence szénvagyonát felkutatásakor /1895/ a 

mintegy 2o km -es területen 2oo millió tonnára becsül
ték. Bányái 1978-ig 152 millió tonna szenet adtak, és 

még további 25 millió.tonna kitermelésével lehet szá
molni /GERBER Р.1978/. A bányászatot neheziti a karszt- 

vizbetörés.

Nem elhanyagolható jelentőségűek e terület építőipari 
alapanyagai sem. Tatabányán felső triász dachsteini mész
követ fejtenek, a havi termelés 1968-ban 5ooo tonna volt 

/SZENTES F.1968/. Jelentős a cementipari mészkő és márga 

termelése is. Az építőipari alapanyagok kitermelhető, 

készleteit az alábbi mennyiségűnek becsülték:/KISS 1.1978/

1965 1971 1975
Tatabányai cementipari 
mészkő /millió t /
Tatabányai cementipari 
mérge, /millió t /

11 19 21,4

6,92,2 7

Bár a szénkészlet rövid időn belül kimerül, de az építő
anyagok rendelkezésre álló bőséges készletei, valamint a 

térség közvetlen szomszédságában fekvő területek ásványi 
kincsei /Mány-nagyegyházi eocén barnaszén és bauxit; o- 

roszlányi eocén barnaszén; tatai téglaagyag; tardosbánya- 

i diszitő mészkő/ Tatabánya üzemeinek nyersanyagellátá
sát hosszú időre távlatilag biztosítják.

2. A Tatabányai-medence éghajlata

Az éghajlatnak és a meteorológiai tényezőknek a levegő
szennyeződés alakulásában rendkívül jelentős szerepük

igy indokolt a térség éghajlatát a többi természetvan,
földrajzi tényezőtől különválasztva tárgyalni.

A város éghajlatát Tatabánya és a környező területek ég-
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hajlati elemeinek összehasonlításával jellemezzük.

Országunk területének korlátozott kiterjedése miatt ég
hajlatában markáns különbségek nem mutatkoznak, igy a 

megfigyelhető éghajlati különbözőségek elsősorban az e-. 
gyes területek domborzati viszonyaira vezethetők vissza. 

Ez tapasztalható Tatabányának és tágabb környezetének 

éghajlati viszonyaiban is.

Tatabánya éghajlata sajátos domborzati adottságai miatt 

sok egyéni vonást mutat; átmenetet képez a Kisalföld ki
egyenlítettebb, nyáron hűvösebb és csapadékosabb, télen 

enyhébb éghajlata és a Mezőföld kissé "szélsőségesebb”, 
nyáron.szárazabb és melegebb, télen hidegebb éghajlata 

között. Tatabánya egy ÉNY-DK-i irányú völgyben fekszik, 

ami a városnak "szélkapu" jelleget biztosit. A hegységek 

között fekvő Tatabányai- medencében jellemző a különbö
ző légköri hatások állandó változása /HAINTZ Е.1968/. A 

város éghajlata kedvezőbb, mint a környező hegyvidékek 

éghajlata.

Az éghajlat kialakulásának alapvetően fontos eleme a föld
felszínre jutó sugárzó energia. A napsugárzás évi össze
ge Tatabányán 4354,272-4396,14o MJ/m2, alacsonyabb, mint 
a tőle NY-ra lévő kisalföldi területeké /439б,14о-4438,о 

MJ/m2/ és a tőle DK-re lévő Mezőföldé /4438,008-4521,744 

MJ/m /, megegyezik a Gerecsére jutó sugárzás évi össze
gével. A napsütéses órák száma 195o-2ooo óra/év, ez az ér
ték megegyezik a Kisalföld NY-i részeinek évi napfénytar
tamával, de alacsonyabb, mint a Kisalföld K-i részeinek 

és a Mezőföldnek az évi napfénytartama /2ooo-2o5o óra./év/. 
Az évi középhőmérséklet 9.0-9.5 °G, alacsonyabb a Kisal
föld és a Mezőföld évi középhőmérsékleténél /lo,o-lo,5
°G/, viszont magasabb, mint a Vértes és a Gerecse köz
ponti részeinek évi.középhőmérséklete /8,5-9,о °С/. A té
li napok száma /max.á0°c/ 25-3o, jóval kisebb, mint a
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/

Vértesé és a Gerecséé./35-4о, sőt a hegységek egyes ma
gasabb részein 4o-6o/c A Mezőföld téli napjainak száma 

is 25-3o, viszont a Kisalföld központi részein a téli 

napok száma kevesebb, mint 25. A fagyos napok /min.£ о °С/ 

száma Tatabányán 95-loo, kevesebb, mint a Vértesé és a 

Gerecséé /1оот13о/, de több, mint a Kisalföldé és a Mező
földé /80-95/0 Ezzel összefügg, hogy az első fagyos nap 

átlagos határnapja X0lo.-X,15., megegyezik a hegyvidéki 
területek ugyanezen jellemzőjével. Ezzel szemben a Kisal
földön és a Mezőföldön az első fagyos nap átlagos határ
napja X.25. utáni. Az utolsó fagyos nap átlagos határnap
ja esetén a kép természetesen fordított. Tatabányán ez 

az éghajlati jellemző IV.2o.-IV.15., a Vértes és a Gerecse 

központi részein IX.25.-IV,2o., mig a Kisalföldön IV.5. 
előtti, a Mezőföldön IV.15.-IV.lo. közötti. A fagymentes 

időszak tartama Tatabányán 17o-18o nap, megegyezik a 

Vértes és a Gerecse ugyanezen jellemzőjével, de kisebb, 

mint a Kisalföldé és a Mezőföldé /2oo fölötti/. A nyári 
napok /max.^25 °С/ száma Tatabányán 60-65, felülmúlja, a 

hegyvidéki területekét /4o alatti, ill.4o-6o közötti/, 

megegyezik a Kisalföld nyári napjainak számával, viszont 

jóval alacsonyabb, mint a Mezőföldé /75-8о nap/. A hőség- 

napok /тах.^Зо °С/ száma lo-15, ugyanakkora, mint a Kis
alföldé, több, mint a Vértesé és a Gerecséé /5-1о/, vi
szont kevesebb, mint a Mezőföldé/ott 15-2o;sőt 2o-25/.

Az átlagos évi csapadék Tatabányán 55o-6oo mm, megegye
zik a Kisalföld K-i területeinek ezen jellemzőjével, ke
vesebb, mint a Kisalföld NY-i területeinek, a Vértesnek és 

a Gerecsének az átlagos évi csapadéka /6-7oo mm/, ellen
ben felülmúlja a Mezőföld nagyrészének átlagos évi csapa
dékmennyiségét /5-600 mm/. A zivataros napok száma a nyá
ri félévben Tatabányán 36-4o, annyi, mint a Vértesé és 

a Gerecséé, valamint a Kisalföld É-i és központi részeié, 

ellenben felülmúlja a Mezőföldét / 28-36 /. A hóta-



- 17 -

karós napok azáma évente 4o-45, kevesebb, mint a Vértes 

és a Gerecse központi részein /45-5о/, ellenben több, 
mint a Kisalföldön és a Mezőföldön /számuk ott kevesebb, 
mint 35-től 45-ig terjed/.

Tatabánya éghajlati.elemeinek pontos, számszerű adatait 

a 3.táblázat és a 4.ábra tartalmazza.

3. A Tatabányai-medence társadalmi-gazdasági fejlődése
napjainkig

Egy évszázaddal ezelőtt a Tatabányai-medence egy akkor 

kis jelentőségű kézmű- és háziiparral, gyenge kiskeres
kedelemmel rendelkező tipikus agrártérség volt. A Vértes 

és Gerecse medencéiben lévő kis- és aprófalvak egymástól 
szinte elszigetelve élték életüket. A térség fejlődésé
ben az első lépést а XIX.század 8o-as éveiben megépült 
Budapest-Kelenföld-Komárom-Szőny vasútvonal jelentette. 

Ezzel a Tatabányai-medence bekapcsolódott az ország vér
keringésébe. A legjelentősebb változást az 1895-ben fel
tárt jóminőségü barnaszén kitermelése hozta. A térség 

jelentőségét növelte Budapest viszonylagos közelsége, a 

jó közlekedési helyzet és a térségben található cement
ipari mészkő és márga. Az addig jóformán jelentéktelen 

három kis falu, Alsógalla, Felsőgalla és Bánhida /Tata
bánya 19oo-ban Alsógalla külterületi lakotthelye volt/ 

rohamos fejlődésnek indult, bizonyítva, hogy a gazdaság 

és a népesség térbeli eloszlására, struktúrájára a leg
nagyobb hatást az ipar gyakorolja. A Tatabányai-medencé
ben a termelőerőknek ez a gyors - a természeti erőforrá
sokra alapozott - fejlődése volt az urbanizációs folyamat
elindítója és hajtóereje. A települések egybeépülése 191o- 

től kezdődött. Gombamódra szaporodtak az aknák, a gyárak, 
a szomszédságukban munkáskolóniák létesültek. Eéhány év
tized múlva közel 4o.ooo ember élt a községek területén, 

egyre nagyobb és egyre rendszertelenebb településhalmazt
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3.táblázat, a./
Tatabánya éghajlatának meteorológiai jellemzői

Égh,elem IDŐSZAK 
megnevezése, JAK. FEB.MÄRC. ÁPR. MÁJ. JOT. JUL.AUG. SZEP.OKT. HOV.DEC. ÉY IY-IX.Z-III.
Középhőmérs./Ъ/ -1,7 -o,l 5,о
Hóm.közepes na
pi max.-a/*C/
Hóm.közepes na
pi min.-a/*C/

lo,l 15,1 18,4 2o,5 19,7 15,9 lo,5 4,6 o,2 9,8 16,6
1,2 3,2 9,5 15,5 21,o 24,o 26,4 25,9 21,7 15,2 7,8 2,9 14,5

4,6 9,3 11,8 13,5 12,7 lo,l 5,6 1,8-2,8 5,о-4,7 -3,8 o,9
Fagyos napok '
átl.száma/min.= 24,5 2o,9 13,9 4,1 o,2
o,o °C/
Téli napok átl 
sz,/mas^o,o 9C/
Zord napok átl. 
sz./min^-lo °C/

I3,8 lo,2 2o,5 98,2
HCD

* 12,4 6,9 1,1 1,3 7,1 28,8 I

6,4 4,o o,7 3,3 14,5
Uyári папок átl. 
sz./max.^25°С/
Hőség папок átl. 
sz./тах.г’Зо'’С/
Átl.havi,évi, 
nyári és téli 
félévi csap. 
ossz./mm/
csap.-u napok átl.^’^ ^^ 8,о 7,о 7,1 6,3 7,о
havi,évi,félévi sz.
A rel.nedv.havi és 
évi kp.értékei/^/

l,o 7,1 13,9 21,5 19,o 7,9 l,o 71,3

o,2 2,3 6,9 6,o 1,1 l/5o 16,5

34 33 39 44 63 58 56 55 51 51 5o 43 577

8,1 8,6 88,7 44,4 44,3

84 79 74 69 lo 68 66 69 74 8o 83 85 75
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b./

Az átlagos havi
és évi felhőzet 73 68 60 58 53 52 46 43 44
/%-Ъап/

Derült napok átl.
sz./a felhőzet 2,8 3,1 6,6 4,9 5,о 5,8 7,о 8,9 8,9
napi kp.értéke 

< 2o %/ .

^“felh&ef116*3 12-6 l0>5 8>8 6'8 S-1 4>4 4-° 5,4
napi kp.értéke 

> 8o %/
Ködös napok 
átl.száma
Hétakaros napok 
átl.száma
Átl.max.hóvas
tagság /cm/
Uralkodó szél-• * 3£äirány
Átl.szélsebes
ség/m/s/

57 72 79 59 49

6,1 2,7 1,9 63,7 4o,5

9,9 14,9 18,2 117,9 35,5

I
H1,3 о, 7 o,5 o,2 o,l o,5 o,6 6,3 25,o4,5 2,4 3,2 4,7 vo
I

15,0 ll,o 3,o 1,0 7,o 37,o

7,o14,o 17,o 26,o2,o 9,o

К К К HY HY HY HY HY HY К К К К HY К

4,о 4,6 3,6 3,1 2,9 2,6 2,6 2,6 2,7 3,2 3,4 3,8 3,2 2,7 3,6

305 1975-78 -as adatokból számitva
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4.ábra: Tatabánya szélrózsája /szélirányok százalékos gyakorisága//1975-78/

lo,2 É 5,o

2,9

m 23,8
- к 27,7

7,o

12,4 ♦
D 11,0

4 mm = 1 %
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alkotva. A századfordulón megindult ipari fejlődés el
ső dinamikus.szakasza az első világháború végéig tar
tott /KISS 1.1978/.

A két világháború közötti második szakasz több, mint 

25 évét stagnálás, ill. lassú fejlődés jellemezte. A 

kaotikus fejlődés következtében összekeveredtek az ipa
ri és lakóterületek /MECHTL A.1973/. Bár a várossá 

szerveződés igénye a termelőerők oldaláról - annak el
lenére, hogy a települések külső képükben nem voltak 

városiasak - már a két világháború között felmerült/193o/, 

az akkori közigazgatás nem vett tudomást erről.

A második világháború után a szocialista iparositás, a 

megváltozott társadalmi-gazdasági viszonyok vezették be 

a térség fejlődésének harmadik szakaszát. A fejlődés új
ra felgyorsult, és ez siettette a várossá válás folyama
tát. 1947 október lo-én nyilvánították a négy ősközséget 
Tatabánya néven várossá. A város jelentőségét fokozta 

megyeszékhellyé válása /195о/ /HAHÍTZ Е.1968/. A gyors 

ipari fejlődés és a városépitési rendszer hiánya súlyos 

közlekedési problémákat eredményezett. A szocialista é- 

pités időszakában készült az E 5-ös ut, a vasúti közle
kedésben a vonatpárok száma megduplázódott, az autóbusz
közlekedés szinte a semmiből fejlődött óriásit a térség
ben.

A népesség a bevándorlások következtében két szakaszban 

/19oo-192o;szocialista építés/ 22-szeresére nőtt. A fog
lalkoztatottságban korábban tükröződő mezőgazdasági jel
leg egyoldalúan iparivá vált. A korábban aprófalvas tér
ség koncentrált városi tájjá fejlődött, emiatt rohamo
san nőtt a belterület nagysága és a népsűrűség /KISS I. 

1978/.

Az urbanizációs folyamat időbeli alakulásának legfőbb 

jellemzője tehát az, hogy két élesen elváló korszakra
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oszlik, a kapitalista és a szocialista korszakra.

A kapitalista korszak ötven évének jellemzői a követke
zők: Szénbázisra alapozva hamar megjelent a villamose
nergiaipar és épitőanyagipar. Egyetlen centralizált tő
keérdekeltség /Magyar Általános Kőszénbánya R.t./ pro
fitérdekei határozták meg a fejlődést. A kitermelő- és 

alapanyaggyártó ipar urbanizációs hatása kicsi volt, a 

közigazgatás inkább gátolta, mint segitette az urbani
zációs fejlődést.

A felszabadulás utáni korszak az alábbiakkal jellemez
hető: Az urbanizációs fejlődés felgyorsult, 25 év alatt 

a népességszám oly.mértékben emelkedett, mint azt mege
lőzően 5o év alatt. Megváltoztak a népesség jellemzői 
/korstruktura;nemek szerinti megoszlásjmüveltségi szint; 

foglalkoztatottsági szerkezet, stb./. A régi bányatelep 

és az azt övező ősközségek mellett teljesen uj városré
szek épültek /ÚjvárosjKertváros/. Rohamos fejlődésnek 

indult az ipar /aluminiumkohászat megjelenése;bányagép
gyártás ;könnyü-és élelmiszeripar/ és a közlekedés. Az ur
banizációs fejlődésnek nagy lökést adott a várossá és me
gyeszékhellyé nyilvánítás /KISS 1.1978/.

4. Tatabánya társadalmi-gazdasági helyzete napjainkban,
a fejlődés irányai

Tatabánya gazdasági életében ma is az ipar játssza a 

legnagyobb szerepet. Az ipari spektrum kiszélesedett, 

minek hatására a villamosenergiaipa.r és az építőipar 

részaránya 85 %-vól 75 %-ra csökkent, megjelent a köny- 

nyü- és élelmiszeripar is. Az ipar mellett a mezőgazda
ság jelentősége eltörpül, viszont a tercier ágazatok 

szerepe egyre nő. Tatabányának az ország infrastruktu
rális rendszerébe való bekapcsoltsága nagyon jó, népes-
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ségszáraa az intenzív bevándorlás következtében magas, de
mográfiai helyzete jó.

Települési viszonyai a körülményekhez képest jók, mind
azonáltal morfológiai képében a különböző fejlődési kor
szakok felfedezhetők. Hasonlóan elég jónak mondható kom
munális ellátottsága, nagyon jó a közintézményi ellátott
sága. A város szerepköre magasszintü, az Országos Telepü
léshálózat-fejlesztési Koncepció szerint Tatabánya rész
leges felsőfokú központ, amely középtáji funkciók ellá
tására predesztinálja. Tatabánya egy tágabb térség /Ál- 

tal-ér völgye/ agglomerálódási magja, mely terület magá
ban foglalja Mór, Pusztavám, Oroszlány, Tatabánya, Vér- 

tesszőllős, Tata helységeket. Ez az ipari övezet a Tata- 

-Almásfüzitő, a Tata-Almásneszmély, és a Tatabánya-Tar- 

dosbánya-Süttő vonalakon kapcsolódik a Komárom-Dorog- 

-Esztergom vonalon húzódó duna,menti ipari övezethez. A tér
ségben megvalósuló eocén-program-beruházásai biztosít
ják a terület számára a további dinamikus fejlődést.

Tatabánya térszerkezete az agglomeráció ÉNY-i /tatai/ és 

DNY-i /oroszlányi/ irányai mellett valószinüleg egy DK-i 
/bicskei/ irányt is felvesz /KISS I.1978;KATONA S.1979/.

5. Tatabánya városszerkezete

A városszerkezet a levegőszennyeződést lényegesen befo
lyásoló tényező, ezért szükséges ezt a kérdést Tatabánya 

esetében is megvizsgálnunk.

Mint már említettük, a város morfológiai képében fejlő
désének több szakasza megfigyelhető. Ma még egymás mel
lett élnek a felszabadulás előtti ótelepi, mésztelepi 
barakkszerü bányászkolóniák és ősfalvak, az uj szocia
lista városképnek megfelelő modern városias lakótelepi 
beépítésű területek /Újváros,Dózsákért/, valamint a bá-
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nyász családi építkezés keretében.létesült kertes csa
ládiházas övezetek /Kertváros/ /5.ábra/.

1960-ban a város 13 szomszédsági egységből állt, melyek 

szétszórtan helyezkedtek el, a völgybe épült ipari üzemek 

közé és szomszédságukba lakótelepek épültek. A városren
dezési terv elkészítésekor a feladat egy város és egyben 

ipari táj rendezése volt.

Az 1961-ben elkészült regionális tervek hosszútávon 

75.000 fős lakosságszámmal számoltak, majd az 1967-ben 

történt felülvizsgálat alkalmával az uj terv 85-9o.ooo- 

es lélekszámú város kiépülésének alapjait teremtette 

meg. A regionális fejlesztési tervekben Tatabánya mint 

az ország 11-12. legnépesebb városa szerepel /MECHTL A. 
1973/.

A városszerkezet kialakulásának néhány elve a követke
zőkben összegezhető:
Mivel a város jelentős része alábányászott, főleg a D-i, 

DK-i részen lévő városrészek /Eelsőgalla, Suligoi lakó
telep, Mésztelep, Alu-Kohó lakótelep/ nagyrészt avult 

lakóterületei az újabb aláfejtés miatt nem lehetnek hosz- 

szu életűek, azokat szanálni kell. Mig ez meg nem törté
nik, korszerű városi funkció nem alakulhat ki, hiszen e- 

zek a területek egybeesnek a levegőszennyeződésnek leg
inkább kitett városrészekkel /MECHTL A.1973/. 196o-ban a 

város lakosságának 1/3-a, mintegy 18-2o.ooo ember,élt a, 
levegőszennyeződésnek kitett területeken /MÓRIK J.I960/. 

Településszerkezeti vizsgálatok /MECHTL A.1973;IHRIG D. 
1973/ megállapították, hogy a Eelsőgallához csatlakozó 

viszonylag összefüggő településegyüttest vissza kell fej
leszteni, szanálni kell. A városrendezési terv szerint a 

szanálások mintegy 15.000 embert érintenek /HAIHTZ E. 
1968/. Az áttelepítendő lakosok számára alábányászástól, 

levegőszennyeződéstől nem érintett, uj területeken kell
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12= Dózsákért
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a korszerű életfeltételeket biztosítani. Ezek a terüle
tek a város É-i, ÉNY-i részein találhatók. 193o-ban az 

Óváros volt a település középpontja, a távlati tervek 

szerint ez a terület a város legdélibb lakóterülete lesz. 

Lakásépítésre három uj területet, az Újvárost, a Kert
várost és a Dózsakertet jelölték ki. Az újvárosi rész 

lélekszáma megközelíti a 40.000 főt. A nyilt szerkezet 
alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy az Újváros K-i i- 

rányban továbbfejlődhessen. A terv az Újváros lineáris 

fejlesztését irányozta elő, ami lehetőséget adott arra, 

hogy a kommunális beruházások /utépités, közmüvesités/ 

szakaszosan mehessenek végbe. Az uj városrészek építé
sénél nagy figyelmet fordítanak a többszintes épitésre, 

széles utcákat terveznek, hogy a turbulens levegőmozgás 

az utcák kellő átszellőzését biztosítsa.

Tatabányán már megindult és az elkövetkező években foly
tatódik a városszerkezeti szempontból legfontosabb ré
szek kialakítása. Felépül az Újváros, létrejön a város- 

központ, a Kertváros szervesen kapcsolódik az újvárosi 
részekhez, megkezdődik az Óváros átépítése, korszerűsí
tése. Tovább folytatják a város D-i részén lévő elavult 

lakóterületek szanálását, a kizárólag a város D-i részén 

kialakítandó ipari területet erdősávval választják el a 

lakóterületektől. A beépítésre nem alkalmas egyéb terü
leteket is zöldterületi rendszerbe foglalják, igy ez 

szervesen köti össze és egyben tagolja is a tervezett 

települést. A jövőben fokozottabb figyelmet fordítanak 

a környezetvédelmi, levegőegészségügyi szempontok meg
valósítására.
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III. TATABÁNYA LEVEGŐSZENIÍYEZŐDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. A levegőszennyező források és a levegőszennyeződést 
vizsgáló imissziós mérőhálózat rendszere

A korábbiakban láttuk, hogy Tatabánya fekvése, valamint 

morfológiai adottságai levegőegészségügyi szempontból ki
mondottan kedvezőtlenek. A levegőszennyező anyagok legin
kább számitásba veendő forrásait felsorolásszerűen a kö
vetkezőkben foglalhatjuk össze, zárójelben az általuk 

kibocsátott legfőbb szennyezőanyagokkal:

/por, S02, ROx, СО/
/por, S02, NOx, СО/

3. Karbid és Cementgyár /por, S02/
/fluor/
/рог/
/рог/

/СО, NOx, S02, korom/

/СО, S02, korom/

A szennyezőforrások nagyrésze a város D-i, DK-i részén 

helyezkedik el /kivéve а II.számú Erőmüvet, amely.Tata
bánya ÉNY-i részén van/, lakótelepekkel körülvéve. Az ü- 

zemek népgazdaságilag rendkivül jelentősek. 1965-ben a 

tatabányai vállalatok termelték szénből az országos ter
melés 11 %-át, villamosenergiából 6 %-át, alumíniumból 
23 %-át, cementből 19,8 %-át /HAHÍTZ Е.1968/. Bár nap
jainkra ezek az arányszámok már bizonyára erősen megvál
toztak, a tatabányai üzemek ma is nagyon jelentősek, nagy- 

értéküek, következésképpen mozdithatatlanok. Szennyezőa-

1. I. számú Erőmű
2. II.számú Erőmű

4. Aluminiumkohó
5. Kőbánya
6. Pemy ehányó

7. Közlekedés

8. Egyedi fűtés / 6.ábra/

nyagemissziójuk igen nagymértékű. A levegőszennyező Xgrrá-

ií‘.T
*



gnagyobb szennyezőforrások elhelyez-
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sok évente becslések szerint 12o-15o.ooo tonna külön
böző fajta szennyezőanyagot bocsátanak a levegőbe.

Tatabánya imissziós mérőhálózatát négyzethálós rendszer 

alapján építették fel /7.ábra/. Jelenleg /1977.I.1-től/ 

a 4.táblázat által összefoglalt mérőállomások működnek 

Tatabányán. Ezek környezeti típusainak leirását az 5. 
táblázat tartalmazza. A. mérőhálózat adatai információt 

nyújtanak a szennyezőanyagok térbeli és időbeli elosz
lására, az alapterhelés megállapitására, veszélyhelyzet 
jelzésére, ipartelepítéshez, városrendezéshez, stb./VÁR- 

KONYI T.1977/.

2. Tatabánya ülepedő porszennyeződé se

Az ülepedő porszennyeződés az egész városra, sőt az egész 

medencére kiterjed, és mértéke igen nagyfokú. Tatabányán 

1974-ben kb. I.I60.000 tonna szenet tüzeltek el, ebből 
kb. l.o5o.ooo tonnát a két erőmű és a cementgyár hasz
nált fel, kb. 60-65.000 tonnát a háztartások egyedi fű
tésére fordítottak, mig egyéb vállalatok, intézmények é- 

vi 45.000 tonna szenet használtak fel. Ebből a szénmeny- 

nyiségből az égetés során keletkező, a levegőt szennyező 

pernyemennyiség kb. 11-12.000 tonna. Ehhez járul hozzá a 

cementgyár általi kb. 3o-32.ooo tonnás ipari porkibocsá
tás. Tehát a levegőbe jutó évi pormennyiség mintegy 41- 

44.000 tonna /BALOGH Е.1974/. A kőbányából és a szénosz
tályozóból, valamint a pernyehányó felszínéről származó 

pormennyiséget nem tudtuk figyelembe venni. Ha csak mini
mális /néhány ezrelékes/ kiporzást veszünk alapul, akkor 

is több ezer tonna por jut a város légterébe a már emlí
tett 41-44.000 tonna pormennyiségen felül; igy évente a 

város légterébe jutó pormennyiség mintegy 5o.ooo tonna.
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4»táblázat

Imissziós mérőhelyek Tatabányán /Érvényes 1977.1.1-től/ 

/VÁRKORYI Т.1977/

mérőhely mérőhely 
■környez e- 
ti tipu-

Sor-
szám

Mérőhely megnevezé- által mért 
szennyezőa
nyagok faj

tái

tipusase sa

lo. Kertváros Körzeti 
rendelő Automata ülepedő por, 

korom,S02,N0x
_ и _

XII.

11. Tejipar
12. Tanács KirendeltségAutomata
13. Síkvölgyi Szanató

rium
14. Munkásőrség
15. Mésztelep, Gyár-u. Automata
16. Tatabányai Szénbá

nyász Autójavító

17. Bányamentő Állomás Regisztrá-

Automata X.
_ и _ VII.

Automata — ti ^ VI.
Automata _ и _ V.'

_ 11 III.

Automata _ и _ IX.
_

ló _ " _ III.
18. Mátyás Király-utcai 

orvosi rendelő Automata _ и _ IV.
19. Pesti Csemege
20. Komárom-utcai ovodaAutomata

Automata _ и _ XI.
_ it _ VIII.

21. Köjál Regisztrá
ló ülepedő por, 

korom,SO 
ROx,CO 2» II.

22. Tüdőszanatórium ülepedő por, korom,so^ 
ROx

Automata
VI.

•i
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5.táblázat

Az imissziós mérőhálózat környezeti típusainak leirása 

/VÁRKOBYI Т.1977/

Mérőhálózati
tipus -A mérőhálózati tipus leirása

Belváros /forgalmas üzleti,hivatali és la
kónegyed a város központi részén; "Védett” 
terület/
Lakóterület /városközponttól távolabb kor
szerű lakótelep,közvetlenül nem szennye
zett; "Védett" terület/
Ipari terület /iparral szomszédos, vagy 
attoT veszélyeztetett,szennyezett lakóterü
let; "Védett" vagy "Egyéb" terület/
Lakóterület /а. II.-tői távoleső,régebbi 
sürü beépítésű, Il.-nél szennyezettebb la
kóterület; "Védett" terület/
Közlekedési ^ócpont/gépkocsiközlekedés.va
súti pályaudvar áltál veszélyeztetett lakó
terület; "Védett" vagy "Egyéb" terület/
Üdülőterület /pihenőkörzet, ill.kontroll- • 
terület; "Kiemelten védett" vagy "Védett"t.
Belváros /mint az I.tipusu mérőállomásnál/
Lakóterület /mint a II."
Ipari terület/- " - III.
lakóterület / - "
Ipari va^y közlekedési terület/mint az V. 
tipusu mérőállomásnál, d!e ha a településre 
jellemzőbb, akkor III.tipusu/

I.

. II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII. /- 4 -

/IX. _ 11 _

/X. IV. _ 11 _

XI.

Kertváros /lazán beépitett családiházas te-XII.
rület/

v: •
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2.1. Az ülepedő porszennyeződés időbeli eloszlása

13 mérőállomás négy évi /1975-78/ összesen 561 db. a- 

data alapján számitva, az ülepedő porszennyeződés egész 

városra vonatkoztatott statisztikus évi átlaga az ada
tok empirikus eloszlásfüggvényének mediánja alapján 

3o9,6 t/km2,év, amely az egészségügyi határérték 2,o6-
-szorosa.

Az 56I mérési adatból mindössze 115 nem haladta meg az 

egészségügyi határértéket, mig 446 adat az egészségügyi 
határérték feletti volt. Az empirikus eloszlásfüggvény
ből meghatározhatjuk a bármely értéket meghaladó és az . 
azt meg nem haladó értékek bekövetkezési valószinüségét. 
Az egészségügyi határértéket meg nem haladó értékek be

következési valószinüsége /p^/: o,2o5 

Az egészségügyi határértéket meghaladó értékek be
következési valószinüsége /p2/: o,795

/p^ és p£ két egymást kizáró esemény valószinüsége, 

zek uniója a teljes eseményteret adja, igy P^+P2 = 1/«

Ha a mérőhelyek adatait az év hónapjai szerint csopor
tosítjuk, és ezeknek az adatsoroknak az empirikus elosz
lásfüggvényeit vizsgáljuk, meghatározhatjuk az ülepedő 

porszennyeződés évi menetét /6.táblázat/.

er

A havi empirikus eloszlásfüggvények mediánjai által meg
határozott évi menet is arra utal, hogy Tatabánya ülepe
dő porszennyetődési helyzete kritikus. Mindegyik érték 

jóval az egészségügyi határérték feletti,.a legalacso
nyabb januári érték is annak 1,53-szorosa. A legnagyobb 

érték áprilisban lép fel, ez az egészségügyi határ 3,o8- 

-szorosa. A legalacsonyabb és a legmagasabb érték aránya 

1:2,ol, ami azt mutatja, hogy az ülepedő porszennyeződés 
évi menete eléggé kiegyenlített, az egyes hónapok átla
gos ülepedő porszennyeződése megközelítőleg egyforma.



I

I

6.táblázat

Az ülepedő porazennyeződés évi menete az adatsorok empirikus eloszlásfüggvényeinek 

mediánjai alapján /1975-78/

Időszak I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 12. 2. 21. 211.

Ülepedő 
porszennye
ződés 0 

/t/km /
/*/19,1 28,4 27,3 38,5 25,8 2o,7 22,4 27,6 24,5 29,1 35,о 28,5

OJо
.fey” IIndex

12,5=1
1,52 2,28 2,19 3,o9 2,o9 1,65 1,79 2,21 1,95 2,32 2,89 2,28

/*/Decemberben 5o-nél kevesebb adat lévén az értékek átlagait vettük
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Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy egymás ti
tán következő hónapok ülepedő porszennyeződésében ne 

lehetnének akár 5-6-szoros különbségek, hanem arra u- 

tal, hogy az ülepedő porszennyeződés hosszú idő átla
gában minden hónapban megközelitőleg egyforma. Az érté
kek nagyjából az egészségügyi határérték 1,5-3-szorosa 

közöttiek. A szélsőértékek között az előbbiekben megál
lapított 1 í 2,ol- es arány teljesen összhangban van 

MÓRIK »I/I960/ által - az 1954-59 között mért adatok ana
líziséből - a szélsőértékek időbeli alakulására kapott 

1 : 2,1- es aránnyal.

Az évszakos és féléves ülepedő porszennyeződési helyze
tet megvizsgálva /7. és 8. táblázatok/, az adatokból az 

előzőekhez hasonló következtetéseket vonhatunk le. Az 

évszakos, valamint féléves ülepedő.porszennyeződési me
net is kiegyenlített. A legalacsonyabb /nyári/ átlagér
ték és a legmagasabb /tavaszi/ átlagérték aránya /1:1,37/, 

valamint a nyári félévi és a téli félévi átlagérték ará
nya /1:1,1/ is ezt bizonyltja.

Az egye3 évszakok, valamint a félévek empirikus elosz
lásfüggvényeiből meghatároztuk az egészségügyi határér
téket meg nem haladé és az azt meghaladó adatok bekövet
kezési valószinüségét /p-^ és p0/ /9.táblázat/. Az egész
ségügyileg kedvező értékek bekövetkezési valészinüsóge 

az egyes időszakokban eltérő, 0,146 és o,3o2 között vál
tozik. Természetesen ez a változás az emisszió 0з a mete
orológiai viszonyok alakulásának függvénye. A Tatabányán 

mért ülepedő porszennyeződési adatok közül átlagosan 

ötből csak egy, kedvező esetben háromból egy, kedvezőt
len esetben hét-nyolc adatból egy nem haladja meg az 

gészségügyi határértéket !

a

e-

Tatabánya évi átlagos ülepedő porszennyeződése З00-ЗЗ0
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7»táblázat

Az ülepedő porszennyezódés évszakos menete,az adatsorok 

empirikus eloszlásfüggvényeinek mediánjai alapján /1975- 
-78/

ŐszIdőszak Nyár TélTavasz
Ülepedő
porszennyeződés 68,7 87,394,2 72,3

/t/km2/

8.táblázat

Az ülepedő porszennyeződés féléves menete,az adatsorok 

empirikus eloszlásfüggvényeinek mediánjai alapján /1975- 
-78/V

Időszak Nyári félév Téli félév
Ülepedő
porszennyeződés

/t/lcm2/
163,8148,8

9.táblázat
Az egészségügyi határértéket meg nem haladó és az azt 

meghaladó ülepedő porszennyeződési értékek bekövetke
zési valószinüsége különböző időszakokban /1975-78/

IdőszakTavasz Nyár Ősz Tél Nyári Téli Év
félév félévValószinü-

ségértékek
Egészségügyi 
határértéket 
meg nem hala
dó értékek 
beköv.való- 
szinüsége/p^/

o,146 o,232 o,172 o,3o2 o,179 o,243 o,2o5

Egészségügyi
határértéket 
meghaladó 
értékek beköv. 
valósz.-e/p^/

o,854 o,768 o,828 o,698 o,821 o,757 o,795
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t/km2,
határozott 368 t/km ,év átlagos ülepedő porszennye- 

ződési értékkel összehasonlítva megállapíthatjuk,hogy 

a város ülepedő porszennyeződésében a 25 év alatti 
kb. 38-68 tonnás javulás eléggé kicsi, mintegy lo-2o 

%-os.

Ezt az adatot a MÓRIK J./196o/ által meg-év.

Bár a kapott értékek igen szemléletesen mutatják az ü- 

lepedő porszennyeződés magas fokát, a területi különb
ségeket nem érzékeltethetik, sőt az évek egymásután
jában esetleg meglévő különbségeket, tendenciákat - ha 

egyáltalán vannak ilyenek - sem tükrözik. Célszerű te
hát konkrétan megvizsgálni az egyes évek /1975,197$, 

1977,1978/ ülepedő porszennyeződési viszonyait /lo.táb
lázat/.

Az alsó pentilis és alsó decilis értékek menetében sza
bályosság nem figyelhető meg. A mediánértékek fokozato
san csökkennek. Ez a csökkenés igen jelentős mértékű, az 

1978-hoz tartozó médián az 1975-ös mediánnak csak a 61 

%-a, A felső decilis és a felső pentilis értékek is 

csökkenő tendenciát mutatnak, kivéve az 1975-ös és 1976- 

-os értékeket. A mediánértékek által meghatározott évi 
átlagos ülepedő porszennyeződés: 1975:

1976:
1977:
1978:
1975-78:

4o2 t/km2,év
297,6 -"-
282
243.6 -"-
309.6 -"-

A csökkenési tendenciát tükrözi az egészségügyi határ
értéket meg nem haladó és az azt meghaladó adatok bekö
vetkezési valószinüségértékeinek menete is /11.táblázat/. 

Az egészségügyileg kedvező értékek bekövetkezési való- 

szinüsége az évek során fokozatosan nő, 1978-ban már 

megközelítette a 3o %-ot, ami az 1975-ös, lo %-nál alig 

nagyobb részesedéshez képest az ülepedő porszennyeződés

■ к ^ 1
*

'Г
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lo.táblázat
Az ülepedő porszennyeződés empirikus eloszlásfüggvé
nyeinek jellemző értékei /1975-78/

Értékek ÉV
/ t/km'V 1975 1976 1977 1978 1975-78

Alsó pentilis 8,5 5,9 3,4 3,9 4,8

Alsó decilis 11,1 8,1 4,8 7,o 8,3

Medián 33,5 24,8 23,5 2o,3 25,8

Felső decilis 82,7 91,2 84,o 5o,5 78,1

Felső pentilis 19o,5 186,5 175,2 63,5 153,6

11.táblázat

Az egészségügyi határértéket meg nem haladó és az azt 

meghaladó ülepedő porszennyeződési értékek bekövetke
zési valószinüségei /1975-78/

ÉV 1975 1976 1977 1978 1975-78

Egészségügyi ha
tárértéket meg nem
haladó értékek be- o,115 o,2oo o,282 o,289
következési való- 
szinüsége /p^/

o,2o5

Egészségügyi ha
tárértéket meg
haladó értékek be
következési való- 
szinüsége /р2/

o,885 о,8oo o,718 о,711 о,795
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csökkenésében igen jelentős előrelépést jelent, A va
lóságban nem biztos, hogy ilyen mértékű volt a csök
kenés, ugyanis feltételezhető, hogy az 1975-ös eszten
dő levegőegészségügyi szempontból különösen rossz volt, 

és emellett az előző, valamint a következő évekhez ké
pest 1975-ben kiugróan nagy volt a poremisszió. Az azon
ban biztos, hogy az ülepedő porszennyeződés csökkené
sét nem tulajdoníthatjuk a véletlennek, és ha a csökke
nés mértéke - az 1975-ös értéket loo %-nak véve - nem 

is volt 39 %-os /u.i.láttuk, hogy az 1978-as médián az 

1975-ös mediánnak csak 61 %-aI/, a 15-2o %-ot feltétle
nül elérte.

Az ülepedő porszennyeződés jellemző időbeli vonása,hogy 

a város havi átlagértékek menete rendkívül szeszélyes 

/8.ábra/. Két egymást követő hónap ülepedő porszennye- 

ződési értéke között 3-4-szeres különbségek is lehet
nek. A legnagyobb értékek túllépik az egészségügyi ha
tárérték hatszorosát is, és a legkisebb értékek is fe
lülmúlják azt.

Az ülepedő porszennyeződés havi átlagainak menetéből 
meghatároztuk a szemmel is jól látható csökkenési ten
denciát. Az idő és az ülepedő porszennyeződés közötti 
összefüggést az

lineáris regressziós egyenes alak
jában kerestük, ahol:

2
у = az ülepedő porszennyeződés mértéke /t/km ,hó/ 

a-^= az egyenes iránytangense /ha a^>0, akkor az ü-

lepedő porszennyeződés mértéke emelkedik, ha 

a^<0, akkor csökken, ha a^=0, akkor nem válto

zik/
x = idő /hónap/
aQ= konstans /t/km2,hó/

У = al x + aG



I
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A.vizsgálatot kétféleképpen végeztük:
l.eset: Az egész adatsort homogénnek tekintve a regresz- 

sziós egyenes paraméterei a következők:
- 0,611al = 

aQ = 55,4
így az egyenletet az у = -о,611 x + 55,4 

alakban kaptuk.
2.eset: Az adatsort szétbontottuk egy emelkedő /1-22.

adatok/ és egy csökkenő /23-48.adatok/ adatsorra. 

Ekkor a következő paramétereket és egyenleteket 
kaptuk:
- Emelkedő trend: a-^ = o,653 

aQ =41,5
Az egyenlet: у = о,653 x + 41,5

- Csökkenő trend: ах =-1,147 

aD =48,7
Az egyenlet: у =-1,147 x + 48,7

Ezek az egyenesek a 8.ábrán láthatók.

2.2. Az ülepedő porszennyeződés területi eloszlása

Az ülepedő porszennyeződés nemcsak időben, hanem regi
onálisan is változik, amely elsősorban a szennyezőfor
rások elhelyezkedésétől és emissziójától függ, továbbá 

függvénye a város fekvésének, a domborzatnak, és nem 

utolsó sorban a meteorológiai viszonyoknak is.

A 9.ábra a 12.táblázatban látható adatok, MÓRIK J./I960/ 

által mért és feldolgozott adatok, valamint az 1975-78 

évek szélrózsájának figyelembevételével készült. A leg
fontosabb porszennyező források а II.számú Erőmű kivé
telével a város D-i,DK-i részén vannak, igy természetesen
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12.táblázat

Az ülepedő porszennyeződés területi eloszlása
/ évi átlag /

/1975-78/

Szennyeződés
mértéke
/t /km2/

Sorszám Mérőhely megnevezése Index
/15о=1/

Kertváros Körzeti rendelőlo. 15o,o 1,00

11. Tejipar 442,8 2,95

Tanács Kirendeltség12. 43o,8 2,87

Sikvölgyi Szanatórium13. 182,4 1,22

Munkásőrség14. 342,o 2,28

Mésztelep/Gyár-u./ 2614,815. 17,43

16. Tatabányai Szénbányász A.j. 399,6 

Bányamentő Állomás

2,66

17. 681,6 4,54

Mátyás Király-utcai orv.r.18. 729,6 4,86

367,219. Pesti Csemege 2,45

Komárom-utcai ovoda2o. 217,2 1,45

Köjál21. 3o6,o 2,o4
/*/Tüdőszanatórium22. 75,6 o,51

/*/«Összesen 14 mérés átlaga



ъ.
Э.аЬгаЛАг ülepedő porsze.nnye.zc>clés 'területe e/osi-laSct&

KERTVÁROS

udőszanatórium

A
Sikvölgy
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az ülepedő porszennyeződés is a D-i,DK-i, felsőgallai, 

régi-tatabányai részeken a legnagyobb. Különösen erős 

az ülepedő porszennyeződés az I.számú Erőmű, valamint 

a cementgyár környékén. A kőbányától Alsógalla központ
jáig terjedően K-NY-i irányban mintegy 4,0-4,5 km hosz- 

szu, É-D-i irányban mintegy 1-1,5 km széles, szabály- 

tálán elnyújtott alakú területet fog át a 4oo t/km ,
-es izo-szennyeződési vonal. Ezen a területen belül az 

5oo t/km .év-et meghaladó ülepedő porterhelésü terület 

az előző területhez hasonló alakú, a kőbányától terjed 

az I.számú Erőműtől NY-i irányban mintegy 1 km-ig.K-NY- 

-i irányú kiterjedése mintegy 3,o-3,5 km, É-D-i kitér- 

jedése o,7-l,o km. Ehhez hasonló alakú a 600 t/km ,
-es izo-szennyeződési vonal, K-NY-i irányban 2,o-2,5 

km.hosszan húzódik, É-D-i irányú kiterjedése o,5-o,7 

km. Azt az évi porterhelési átlagot, amely mellett a 

két fő szennyezőforrás /I.sz.Erőmű, cementgyár/ körül 
az izovonalak elkülönülnek, nem tudtuk megállapítani. p
Véleményünk szerint ez hozzávetőlegesen 800-I000 t/km , 
év-re tehető. A legsúlyosabban szennyezett terület a 

cementgyártól К-re lévő, annak közvetlen szomszédságá
ban elhelyezkedő felsőgallai terület, a Mésztelep,mely-

év-

év-

nek ülepedő.porszennyeződése meghaladja az 15oo-2ooop
t/km ,év-et. E területre az ÉHY-i, NY-i irányú szelek 

a cementgyár által kibocsátott port, a DK-i, K-i sze
lek a kőbányából származó port hozzák, igy a különbö- . 
ző szennyezőforrások szennyezőanyagai szuperponálódnak.

2А II.számú Erőmüvet körülvevő, 4oo t/km ,év-et meghaladó 

ülepedő porterhelésü terület hasonló alakú, mint az I. 

sz.Erőmű körüli u.ilyen szennyezettségü terület, de a 

sugara valamivel kisebb. Hatása jórészt a bánhidai te
rületre terjed ki.

Mivel hosszú idő átlagában З00-ЗЗ0 t/km2,év a város át
lagos ülepedő porszennyeződése, igy az ülepedő porszeny-
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nyeződés térbeli vizsgálatánál a 3oo t/km ,év-es izp- 

-szennyeződési vonalat városi átlagnak tekinthetjük. 

Ennek alapján megállapítható, hogy a város területének 

több, mint felén az átlagos ülepedő.porszennyeződés el
éri, vagy meghaladja ezt az értéket. Ezen a területen 

él a város lakosságának több, mint egyharmada, itt van
nak azok az alábányászott városrészek /Ó-telep,Mészte
lep, Felsőgalla,régi-Tatabánya,régi- és uj-Bánhida/, a- 

melyeket a városrendezési tervben visszafejlesztésre, 

szanálásra Ítéltek.

Különösen súlyos a Mésztelepen élő mintegy 3ooo ember 

helyzete. LAKATOS Р./1979/ szerint Tatabányán a cement
gyári lakótelepen élők majdnem 25 %-a szenved légúti 
betegségekben, a más városrészekben lakók 8-9 %-os 

megbetegedési arányával szemben.

A város beépített területének ülepedő porszennyeződése 

meghaladja a 15o t/km ,év-es 

ezalól nem kivételek a népesség nagy részét tömörítő új
városi, dózsakerti, kertvárosi részek sem.

egészségügyi határértéket,

Az előbbiekben vázolt sajátos területi eloszlásnak az az 

oka, hogy ugyan az ülepedő porszennyeződés a távolsággal 
csökken, azonban ezzel párhuzamosan a szennyeződési gra
diens csökkenési üteme is egyre kisebb lesz. A durva 

frakcióju részecskék hamar kihullanak a levegőből, igy 

a szennyeződési gradiens csökkenési üteme kezdetben nagy
mértékű, viszont a kisebb, finom frakcióju porrészecskék 

visszamaradva a levegőben még nagy utat tehetnek meg, és 

eljuthatnak a város D-i,DK-i részén lévő nagy szennyező
forrásoktól - a bánhidai II.sz.Erőműről nem is beszélve - 

a mintegy 8rl2 km-re lévő újvárosi, kertvárosi részekre 

is. MÓRIK J./ i960/ szerint a szennyeződési gradiens a 

következőképpen változik: 5oo m-es távolságon belül a 

szennyeződés rohamosan csökken, átlagosan loo m-enként
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39 %-al, mig távolabb a csökkenés mértéke egyre kisebb, 

25oo és 35oo m között loo m-enként már csak 3»6 %-os.

A város nyári félévi ülepedő porszennyeződését a lo. 

ábra és a 13.táblázat, a téli félévit a 11.ábra és u- 

gyancsak a 13.táblázat mutatja. Az ábrák hasonló módon 

készültek, mint a 9.ábra.

A két ábrát összehasonlitva látható, hogy a 4oo t/km ,
-es izo-szennyeződési vonal a D-i, DK-i városrészeket 

körülveszi, az általa.határolt terület mindkét félévben 

megközelitőleg azonos. Az 5oo t/km ,év-et elérő és az 

azt meghaladó izo-szennyeződési vonalak a nyári félévben 

a két fő szennyezőforrás /I.sz.Erőmű,cementgyár/ körül 
elkülönülnek, területük jóval kisebb, mint a téli félévi 
hasonló terhelésű területeké. A téli félévben ezek a.terü
letek egybefüggően körülveszik a szennyezőforrásokat. A 

bánhidai II.sz.Erőmű körül lévő, 4oo t/km^,év-et elérő, 

ill. ezt meghaladó ülepedő porszennyeződésü területek 

a nyári félévben kisebbek, mint a téli félévben. A városi 
átlagot jelentő З00 t/km ,év-es izo-szennyeződési vonal 
elhelyezkedése is eltérő a két félévben. Mig nyáron a 

D-i, DK-i nagy szennyezőforrások körül és a II.sz.Erőmű 

körül lévő З00 t/km ,év-es izo-szennyeződési vonal elkü
lönül egymástól, addig a téli félévben ez a.vonal az ösz- 

szes nagy szennyezőforrást - beleértve a II.sz.Erőmüvet 

is - körülveszi. Az ezen az izo-szennyeződési vonalon kí
vül eső mérőállomások adataira jellemző, hogy a nyári 
félévi értékek magasabbak, mint a téli féléviek.

év-

Ez a két jellegzetes ülepedő porszennyeződési eloszlás 

a következő okokra vezethető vissza:
A nyári félévben a szennyezőanyagok, köztük az ülepedő 

porszennyeződés higulásának meteorológiai feltételei ösz- 

szehasonlithatatlanul jobbak, mint a téli félévben; a 

turbulens átkeverő légmozgások még a viszonylag durvább
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13«táblázat
Az ülepedő porszennyeződés területi eloszlása/nyári félév; 

téli félév//1975-78/

^ p
Szennyeződés mértéke/t/km /Sorszám Mérőhely megnevezése

Nyári, , 
félévXÄ/

Index Téli , /Index 
15o=l félév/3t/15o=l

10. Kertváros Körzeti rend. 152
11. Tejipar

12. Tanács Kirendeltség 3o7 

13« Síkvölgyi Szanatórium 15о 

14« Munkásőrség 

15. Mésztelep /Gyár-и./ 288o

l.ol 145 

2,69 484
2,o5 465
1,00 lo6 

2,65 389
19,2o 2333

o,97 

3,23 

3, lo 

o,71 

1,93 

15,6o

4o3

397

16. Tatabányai Szénbányász
A. j. 355 2,37

4.49 

3,87

2.59
1.60

1.49 

o,6o

445 2,97 

4,6o

5,83

2,31
1,33
2,59
o,41

17. Bányamentő Állomás

18. Mátyás Király u.orv.r. 58o

19. Pesti Csemege
20. Komárom-utcai ovoda
21. Köjál
22. Tüdőszanatórium

674 69o

874
388 347
24o 199
223 389

619o

/*/A nyári félévi és téli félévi tényleges ülepedő por- 

szennyeződési adatok kétszeresét vettük, azért, hogy azo
kat az egészségügyi határértékkel - ami egy hónapra / t/2 pkm ,hó/, vagy egy évre / t/km ,év/ vonatkozik - 

sonlithassuk.
összeha-



40. ábra: Az\ütepe.olo porszennye zooles ienilebt elosztás a
InJxri {áL£v/lWS-18llt/t<mX,iv/

Gerecse tájvédelmi körzet

Sikvölgy
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Gerecse tájvédelmi körzet
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Sikvölgy
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frakcióju port is messzire szállítják, ezáltal megvan 

a lehetősége annak, hogy nagy mennyiségű por lakatlan 

városkörnyéki területekre is eljusson. A szennyezőfor
rások közelében csak a legdurvább frakcióju porrészecs
kék hullanak ki a levegőből, ez az oka annak, hogy még 

a 3oo t/km ,év-es izo-szennyeződési vonalak is elkülö
nülnek.

Ezzel ellentétben a téli félévben a turbulens átkeverő 

légmozgások hiányában, az ekkor fellépő talaj- ill.ta
lajközeli inverziók és izotermiák hatására még a fino
mabb porrészecskék sem juthatnak messzire; ezért egy
befüggő a 3oo.t/km2,év-es izo-szennyeződési vonal a 

téli félévben. Ez okozza továbbá, hogy a szennyezőfor
rások közelében lévő mérőállomások átlagos ülepedő por
szennyeződése a téli félévben magasabb, mint a nyári 
félévben. Ez alól a megállapítás alól csak a Mésztelep 

kivétel, ahol a nyári szekunder porforrások /poros utak, 

kőbánya/ okozzák azt, hogy a nyári félévi.ülepedő por
szennyeződés magasabb, mint a téli félévi.

Az előbbiekben elmondottak egyenes következményeként a- 

dódik, hogy a szennyezőforrásoktól távolabb eső lakóte
rületek átlagos ülepedő porszennyeződése a nyári félév
ben magasabb, mint a téli félévben.

Az ülepedő porszennyeződés területi eloszlásának fontos 

sajátossága, hogy nagyok a különbségek az egyes terüle
tek átlagos ülepedő porterhelése között. Mig az ülepedő 

porszennyeződés időbeli eloszlásánál a két szélsőérték 

közötti arány 1:2, addig a-területi eloszlás esetében u- 

gyanez az arány a két szélsőértók között 1:34,4, a nyári 
félév szélsőértékei között 1:32, a téli félév szélsőér
tékei között 1:38,2.
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3. Tatabánya koromszennyeződése

A koromszennyeződést főleg a gépjármüközlekedés, a hő- 

- éa elektromosenergia-termelés, az egyedi fűtés és az 

ipari termelés idézi elő. A koromszennyeződés vizsgála
ta többek között azért is fontos, mórt a koromban talál
ható aktiv elemi szén és policiklusos szénvegyületek / 

pl. 3,4 benzpirén/ rákkeltő /karcinogén/ hatásúak.

A korom tökéletlen égéssel keletkezik, és a füstgázok 

utján kerül a levegőbe.A jelentős koromszennyeződést 
nem lehet elkerülni a viszonylag tökéletes égést bizto
sitó hőerőművek és ipari üzemek kazánjaiban sem, mivel 
a nagytömegű szilárd tüzelőanyag eltüzelésénél a füst
gázokban található minimális korom is.tekintélyes meny- 

nyiségü koromszennyeződést eredményez. Az egyedi fűtés 

és a gépjármüközlekedés a nagyfokú tökéletlen égésű ü- 

zemelés folytán szintén nagyon jelentős koromkibocsátó.

Tatabánya kopomszennyeződésének vizsgálatát két és fél 
év /1976.VII.-1978.XII./ mérési eredményei alapján vé
geztük. A koromszennyeződést minden hónapban 5-8 napos 

ciklusokban történő mintavételekkel mérték, a hónapnak 

mindig más időszakaiban, igy viszonylag kevés adat állt 

rendelkezésünkre.

3.1. A koromszennyeződés időbeli eloszlása

Az átlagos koromszennyeződés tavasszal és nyáron a leg
alacsonyabb, ősszel és télen a legmagasabb /12.ábra/.
Az átmeneti évszakok ellentmondásos koromszennyeződésé
nek /ti.:tavasszal a szennyeződés viszonylag alacsonyabb, 
ősszel magasabb/ oka az, hogy ősszel korán, már október
ben elkezdődik a fűtés, amely jelentős koromtermelő,mig 

tavasszal a fűtés rövidebb ideig tart, ezáltal a korom
emisszió kisebb. Hozzájárul ehhez továbbá, hogy a tava-



12.ábra: A koromszennyeződés évi átlagos menete /1976.VII.-1978.XII./

mg/m-^

o,25-

o,2o -

o,15 .

o,lo -

e.ü.h.é.o,o5

o,ol •
hónapI. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
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szí hőnapok egész évben a legszelesebbek, igy a szeny- 

nyezőanyagok higulási viszonyai tavasszal valamivel job
bak, mint ősszel. A közlekedés és az ipar által kibocsá
tott korommennyiség mindkét évszakban megközelitőleg 

egyforma. Az őszi átlagos koromszennyeződés valószínű
leg nem olyan nagy, mint amekkorát a grafikon jelez;eb
ben az adott két és fél év őszi hónapjai során fellépő 

különösen kedvezőtlen meteorológiai viszonyok /pl.1978 

novemberében megfigyelt 23 napig tartó hideglégpárna- 

-inverzió/ negativ hatásai is megnyilvánulhatnak.

Az év során a nyári koromszennyeződés a legalacsonyabb, 
a téli a legmagasabb. Véleményünk szerint ennek az az 

oka, hogy nyáron az állandó koromkibocsátó források/ipa
ri üzemek/ mellett jelentős emittálóként csak a közleke- 

' dés jön számításba, mig télen a nyárinál kisebb korom
mennyiséget kibocsátó közlekedés mellett fontos az egye
di fűtés általi nagy tömegű koromemisszió. Mindez azt 

eredményezi, hogy a téli koromkibocsátás egész évben a 

legnagyobb, mig nyáron a legkisebb.

Az évszakok koromszennyeződésének kialakulásában igen 

lényeges tényező - amely jelentőségében megelőzi az e- 

missziós különbségek fontosságát - a szennyezőanyagok 

higulását befolyásoló meteorológiai viszonyok közötti 
eltérés. Nyáron az év folyamán legjobbak a szennyezőa
nyagok higulásának meteorológiai feltételei, télen vi
szont a legrosszabbak. Az említett két tényező együttes 

hatásának eredményeként alakul ilyen jellegzetes módon 

a város évi átlagos koromszennyeződése.

Az elmondottakat igazolják az évszakok szerinti, vala
mint a félévek szerinti átlagos koromszennyeződési ér
tékek is /14.-15.táblázatok/. A koromszennyeződési ér
tékeket az egészségügyi határértékhez viszonyítva /in
dexszámok/ megállapíthatjuk, hogy az átlagos korom-
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14»táblázat

A koromazennyeződés évszakos menete 

/1976.VII.-1978.XI./

ŐszIdőszak Nyár TélTavasz
Koromszennye

ződés
/mg/m-V

o,186o,lo3 o,o71 o,2o

Index 

о, o5=l
2, об 3,721,42 4,oo

15.táblázat

A koromszennyeződés féléves menete 

/1976.VII.-1978.XII./

Időszak Nyári félév Téli félév
Коromszennye

ződés o,o82 o,2o
3/mg/пг/

Index
o,o5=l 1,64 4,oo
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szennyeződés minden évszakban meghaladja az egészség- 

ügyi határértéket.

A koromszennyeződés város havi átlagainak konkrét mene
te - hasonlóan az ülepedő porszennyeződéshez - kiegyen- 

litetlen /13.ábra/. Az egymást követő hónapok város ha
vi átlagai között 5-7-szere@, sőt kirivó esetben lo-sze- 

res különbségek is lehetnek. Ezt az egyes hónapokban a 

koromemisszióbeli és higulási viszonyokbeli lényeges kü
lönbségek okozzák. A vizsgált 3o hónapból mindössze öt 

hónap /az összes hónap 16,7 %-&./ átlagértéke nem halad
ta meg az egészségügyi határértéket. A legnagyobb és 

legkisebb értékek közötti különbség /amplitúdó/ időben 

fokozatosan csökkent.

Meghatároztuk, hogy az év egy átlagos napjának várható 

koromszennyeződése mekkora lesz, ill. mely érték, mint 

átlag körül fog ingadozni. Ezt kétféleképp végeztük. E- 

gyik módszer az volt, hogy az összes koromszennyeződési 
adat /1531 db./ átlagát határoztuk meg; a másik pedig, 

hogy meghatároztuk a koromszennyeződós város napi átla
gai. /222 db./ empirikus eloszlásfüggvényének a medián- 

ját. Az első esetben o,136 mg/m^-t, a második esetben
О

o,12 mg/m -t kaptunk eredményül. A két érték viszonylag 

jól egyezik. Ennek alapján elmondható, hogy az év egy 

véletlenszerűen kiválasztott napjának átlagos korom-, 
szennyeződése Tatabányán o,12-o,14 mg/nr körüli lesz.
Ez az érték az egészségügyi határérték 2,4-2,8-szerese. 

Az adatokból az is kiderül, hogy a város napi átlagok 

átlagosan 6-7 hely napi átlagértékből adódtak /1531: 

:222»7/.

Teimészetesen az értékek a sok.befolyásoló tényező ha
tására széles skálán változnak. A vizsgált időszakban 

ez a változás a mérőhelyek napi átlagértékei esetén
mg/m^-től 1,21 mg/m^-ig, a város napi átlagok ese-0,00



13.ábra: A koromszennyezodés időbeli alakulása /város havi átlagok//1976.VII.- 

mg/ra^. 

o,5o'

-1978.XII./

v,

o,4o-

.-#• ....

o,3o-

o,2o'

o,lo.

e.ü.h.é.

hónap1976. X. I.. V.1977. X. I. V.1978. X.
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О О
tében o,ol mg/m -tol o,63 mg/m -ig terjedt.

Az ülepedő porszennyeződéshez hasonlóan a koromszeny- 

nyeződés időbeli változásában is igyekeztünk csökkené
si tendenciát kimutatni. A számítások eredményeként a 

regressziós egyenes paramétereire a következő eredmé
nyeket kaptuk:

a^ = -o,oo87

aQ = о,287

A keresett egyenes egyenlete:
у = -o,oo87 x + o,287 .

Mivel az egyenes iránytangense /a^/ gyakorlatilag o-nak 

tekinthető, az átlagos koromszennyeződés időben nem 

csökken.

A város napi átlagértékek empirikus eloszlásfüggvényé-, 

bői meghatároztuk, hogy hány adat nem haladta meg, ill. 

hány adat haladta meg az egészségügyi határértéket, to
vábbá, hogy mekkora ezeknek az értékeknek a bekövetke
zési valószinüsége. Összesen 44 adat nem haladta meg 

az egészségügyi határértéket /19,8 %/, 178 adat pedig 

meghaladta azt /8o,2 %/i így az egészségügyileg kedve
ző értékek bekövetkezési valószinüsége /р^/ o,198, a 

kedvezőtlen értékeké /р2/ o,8o2 /рд^ + p2 = 1/. Ez azt 

jelenti, hogy minden öt adat közül csak egy lesz egész
ségügyileg kedvező, vagyis az év napjainak 4/5-öd ré
szében /292 пар/ a koromszennyeződés az egészségügyi 
határértéket meghaladja, és csak 1/5-ödének /73 nap/ 
koromgzennyeződése mondható egészségügyileg elfogadha
tónak.

A kapott eredmények alapján látható, hogy a város ko- 

romszennyeződési helyzete igen súlyos.
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3.2. A koromszennyeződés területi eloszlása

A koromazennyezodéa ia - haaonlóan az ülepedő por- 

szennyeződéahez - az egéaz városra kiterjed, mindenütt 
meghaladja az egészségügyi határértéket /14.ábra,16. 
táblázat/. Különösen nagy a koromszennyeződés a város 

D-i,DK-i részén lévő iparterületen, ill. az azzal szom
szédos városrészeken, igy a felsőgallai , alsógallai , 
régi-tatabányai, bánhidai részeken. Ezeken a területe
ken a nagy szennyeződési értékek létrejöttében az ipa
ri termelés, a nagyforgalmu vasúti és közúti közlekedés, 
valamint az egyedi fűtés együttesen felelős. Az újváro
si és dózsakerti részek viszonylag alacsonyabb korom
szennyeződését főképp a közlekedés és az egyedi fűtés 

okozza.

Az évi átlagos koromszennyeződés területi eloszlására 

jellemző, hogy a szennyezettség mértéke DK-ről ÉNY-i 
irányban csökken. A koromszennyeződés által legsúlyo
sabban érintett D-i, DK-i részek átlagos szennyeződése 

2-5-szörösen múlja felül az egészségügyi határértéket.
Az ÉNY-i, legkevésbé szennyezett városrészek koromszeny- 

nyeződésének évi átlaga 1-3-azorosa az egészségügyi ha
tárértéknek. /А kertvárosi KERTVÁROS KÖRZETI RENDELŐ 

mérőállomás magasabb szennyeződési értékét az egyedi 
fűtésből származó többlet-korommennyiség okozza, mint 
azt a későbbiek során látni fogjuk./

A város átlagos koromszennyeződése a nyári és a téli 

félévben egymástól merőben eltérő /15.-16.ábrák,17.táb
lázat/. A város nyári félévi koromszennyeződésének jel
lemzője, hogy a D-i, DK-i - az ipari terület közvetlen 

hatása alatt álló, és ugyanakkor nagy gépjármüforgalmu - 

területek átlagos koromszennyeződése meghaladja az e- 

gészségügyi határértéket; az ÉNY-i - az ipari terület
től távolabbi, csak a közlekedés által szennyezett -
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16.táblázat

A koromszennyeződés területi eloszlása / évi átlag / 

/1976.VII.-1978.XII./

Szennyeződés
mértéke
/mg/m-3/

Sorszám Mérőhely megnevezése Index
/о,о5=1/

lo. Kertváros Körzeti rendelő o,149 2,98

11. Tejipar o,o71 1,42

12. Tanács Kirendeltség 2,66o,133

13. Sikvölgyi Szanatórium о, loo 2,oo

14. Munkásőrség o,157 3,14

15. Mésztelep /Gyár-u./ o,27o 5,4o

16. Tatabányai Szénbányász A.j. o,lo4 2,o8

17. Bányamentő Állomás

Mátyás Király-utcai orv.r. 4,5618. о, 228

19. Pesti Csemege o,119 2,38

2o. Komárom-utcai ovoda o,o96 1,92

21. Köjál o,o51 l,o2
/*/22. Tüdőszanatórium o,o54 l,o8

/ jr/Egy év adatai alapján /újonnan létesített mérőhely/



Jcoromszenny ez ődés területi eloszlása

Tatabanyái
erőmű

Felső-13 gallaiíűdószanatőrium194
,100

Sikvölgy o
o,o5-o,lo mg/m 
o,ll-o,15 mg/m3 

0,16-0,2o mg/m 

,25 mg/rrr
о

mg/m

ED
Ш0’21'0Ш°*25< 4=

Vértes• I

)
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17»táblázat

A koromszennyeződés területi, eloszlása /nyári félév; 

téli félév/ /1976.VII.-1978.XII./

Szennyeződés mértéke/mg/m "VSorszám Mérőhely megnevezése
Nyári
félév

Index Téli 
o,o5=l félév

Index
o.o5=l

lo. Kertváros Körzeti rend. o,o47 o,94 o,242 4,84

11. Tejipar o,8o o,lo4 2,08o,o4o

12. Tanács Kirendeltség о, o62 1,24 o,211 4,22

13. Síkvölgyi Szanatórium о, llo o,o852,2o l,7o

14. Munkásőrség 4,68o,o89 1,78 o,234

15. Mésztelep /Gyár-u./ o,219 4,38 o,352 7 ,o4

16. Tatabányai Szénbányász o,o75
A.j.

l,5o o,144 2,88

17. Bányamentő Állomás

18. Mátyás Király u.orv.r. 0,116 6,5o2,32 o,325

o,o7619. Pesti Csemege 1,52 o,155 3, lo

2o. Komárom-utcai ovoda 0,064 2,761,28 o,138

21. Köjál o,56 l,6oo,o28 0,080

/*/22. Tüdőszanatórium o,78o,o39 o,o77 1,54
757Egy év adatai alapján /újonnan létesített mérőhely/



15.ábra: A kpromszennyezodés terüle eloszlása
/nyári félév//1976.VII.-1978.XII./

Gerecse tájvédelmi körzet

Kertvaro

Tatabanyái
erőmű

TATABANYA

mg/irK<o,o5
o,o5-o,lo mg/nP**
0,11-0,15 mg/m^
о,1б-о,2o mg/np

mg/m^ddd °*2o<
I

.Vértes



eloszlásakóromszermyezodés terület
I.-1978.XII.//téli félév/1976.

Gerecse tájvédelmi körzet

__ o,o77
TBC-szanatórium

Felső -
galla

Sikvölgy

o,o5-o,lo mg/m-' 
o,ll-o,'15 mg/m^ 

o,l6-0,2о mg/m^

o,21-o,25 mg/m22 o,26-o,3o mg/m
mg/m'o,3o< i

Vértes



.
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városrészek átlagos koromszennyeződése azonban az egész
ségügyi határérték alatti, kivéve a nagyforgalmu útvo
nalakat, útkereszteződéseket. Ez lehet az oka annak, 
hogy a KOMÁROM-UTCAI ÓVODA mérőállomásnak - bár az Új
városban van - a nyári félévi átlagos koromszennyeződó- 

se magasabb, mint az egészségügyi határérték. A nyári 
félévben a város egészségügyi szempontból két részre 

osztható, egy az egészségügyi határértéket meghaladó ko- 

romszennyeződésü D-i,DK-i, és egy egészségügyi határér
ték alatti koromszennyeződésü É-i,ÉNY-i városrészre. E 

két terület határa természetesen nem.egy éles vonal, ha
nem egy sáv, amely nagyjából a II.sz.Erőmű hütőtavától 
ÉK-i irányban a Dózsákért és az Újváros D-i határán hú
zódik.

A város téli félévi átlagos koromszennyeződése igen nagy
fokú, mindenütt meghaladja az egészségügyi határértéket, 

annak 1,5-7-szerese között változik. Ebben az ipar és a 

közlekedés mellett jelentős szerepet játszik az egyedi 
fűtés; ezt bizonyltja.a KERTVÁROS KÖRZETI RENDELŐ állo
más téli félévi adata. A téli félévben is a legszennye
zettebb városrészek a felsőgallai, alsógallai, régi-tata
bányai és bánhidai részek, valamint az egyedi füté3 ked
vezőtlen hatása miatt a Kertváros. A legkevésbé szennye
zett az Újváros és a Dózsákért. Az átlagos koromszennye
ződés mindenütt túllépi az egészségügyi határértéket.

A koromszennyeződés területi eloszlásában nagy regionális 

különbségek vannak, úgy éves, mint féléves eloszlásokat 

tekintve. Az imissziós értékek tulajdonképpen az emisszió 

sajátos területi eloszlását eloszlását tükrözik. Egész
ségügyi szempontból a város É-i, ÉNY-i, nagy laksürüségü 

részei vannak a legjobb helyzetben, azok is csak a nyári 
félévben.
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4. Tatabánya kéndioxid-szennyeződése

A szilárd szennyeződések mellett a levegőszennyeződés 

kialakulásában jelentős szerepük van a gázszennyeződé
seknek, amelyek szerves, vagy szervetlen vegyületek.
Ezek a gázok megváltoztatják a levegő összetételét«Nagy- 

részüknek reaktiv, toxikus, irritáló tulajdonsága van.
A reaktiv gázok /pl.szerves gőzök, nitrogén-oxidok,ózon 

stb./ igen veszélyesek, mert olyan szennyezőanyagok ke
letkezésében vehetnek részt, amelyek toxicitása sokszo
rosan felülmúlja az őket létrehozó anyagok toxicitását.
A toxikus és irritáló anyagokat a szennyezőforrások köz
vetlenül is kibocsáthatják, de keletkezhetnek a levegő
ben lejátszódó reakciók során is.

A gázszennyeződések vizsgálatát a kéndioxid-szennyező
dés vizsgálatával kell kezdenünk, mert ez az egyik leg
jellemzőbb és legártalmasabb ipari és városi levegőszeny- 

nyező anyag. Elsősorban a szép. és szénhidrogének elége
tése folytán kerül a levegőbe.

A szakirodalom a kéndioxidot a levegő szennyezettségi 
indikátorának tartja, mivel:
1. Keletkezése csak az elégett tüzelőanyag mennyiségé- 

. tői és kéntartalmától függ;
2. A levegőnél 2,5-szer nehezebb gáz lévén terjedése az 

. aeroszolok terjedésével egyezik meg;
3. Élettartama a levegő vizgőz- ill. oxidálóanyag tar

talmától függően több óra, ill. néhány nap /SZEPESI 
D.1967/.

Bár Tatabánya laksürüsége igen nagy, az imisszió létre
jöttében nem elsősorban az egyedi fűtésből származó 

kéndioxid-szennyeződés a meghatározó, hanem az ipari ü- 

zemek általi kéndioxidkibocsátás. A legnagyobb és leg
fontosabb szennyezőforrások a két erőmű, az ipari üze
mek, a közlekedés.
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Tatabányán a széntüzelésből 1974-ben mintegy 65.000 

tonna kéndioxid került a levegőbe. Ebből 56.000 tonna 

a nagyüzemi, 45oo tonna egyéb ipari üzemi, 5oop-55oo 

tonna lakossági fűtésből eredt /BALOGH Е.1974/. A köz
lekedés általi kéndioxid-kibocsátásra nem álltak adatok 

rendelkezésünkre. A kibocsátás mértéke - mivel a szén- 

- és egyéb fütőanyagfelhasználás napjainkra.sem csök
kent jelentősen - ma is eléri ezt a szintet.

4.1. A kéndioxid-szennyeződés időbeli eloszlása

A következőkben tekintsük át különböző időszakok kén- 

dioxid-koncentrációváltozásának j ellegzetességeit!

A gázszennyeződések higulását döntő mértékben a meteo
rológiai feltételek befolyásolják. Ezek az év során je
lentős mértékben változnak, és igy az egyes hónapok 

kéndioxid-koncentrációjának átlagos napi változásában 

jelentős eltéréseket okoznak. Ezért célszerű a kéndi
oxid-koncentráció napi változását havonként megvizsgál
ni. Két 3o percenként mérő regisztrálómüszer /KÖJÁL;BÁ- 

NYAMENTÓ ÁLLOMÁS/ 1975-78 között mért adatsora állt 

rendelkezésünkre. Az azonos időpontban mért értékek át
laga adta az adott időponthoz tartozó átlagos kéndioxid- 

-koncentrációt /17.ábra/.

Az átlagos napi koncentrációváltozás alapján az év hónap
jai között két élesen elkülönülő időszak figyelhető meg. 
Egyiket az egész nap tartó magas koncentrációk jellemzik, 

ez gyakorlatilag egybeesik a téli hónapokkal /dec.,jan 

febr./, a másik időszakot /az év többi hónapját/ az egész 

napi alacsony kéndioxid-koncentráció jellemzi, kivéve no
vember és március hónapok esti óráit. Eszerint tehát ele
gendő a téli félév, és ezen belül különösen a téli hóna
pok kéndioxid-szennyeződését behatóbban megvizsgálni.

•»



17.ábra: A kéndioxid-szennyeződés átlagos napi menete., hónaponként /2913-78/ng/v?
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3,1> Wov. /х=о, 137/
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A téli félév hónapjainak napi átlagos kéndioxid-szeny- 

nyeződésében kettős maximum és minimum fedezhető fel.
A napi kéndioxid-koncentrációváltozásnak ezt a jelleg
zetességét М1Ш1Т és KATZ /1959/ irta le először /in: 

SZEPESI D.I967/. Az éjszakai alacsony emisszió követ
keztében a koncentráció a nap folyamán ekkor a legala
csonyabb, annak ellenére, hogy ilyenkor általában erős 

éjszakai és hajnali talaj inverzió lép fel. A reggeli 
ráfütés és az üzemek beindulása következtében a kon
centráció az emisszió ugrásszerű megemelkedése miatt 

erősen megnő. Délelőtt 9-lo órakor következik be.az el
ső maximum. Ez a maximum meteorológiailag az u.^"fumi
gation
rohamosan csökken, bár az emisszió mértéke továbbra is 

nagy. Ennek az az oka, hogy a besugárzás, valamint a vá
ros hőtermelésének hatására egyre vastagabb légrétegek 

melegednek fel, igy a szennyezőanyagok ebben a légréteg
ben jól átkeveredve magasabb légrétegekbe jutnak. A kon
centráció legalacsonyabb 14-15 óra, vagyis a hőmérsék
leti maximum beállta körül. Késő délután a koncentráció 

emelkedik, a másodmaximum 19-2o óra körül lép fel. A • 
koncentráció emelkedésének oka az esti ráfütés követ
keztében újra fellépő magasabb emisszió, valamint a hő- 

mérsékleti rétegződés stabilizálódása, majd este az u- 

jabb inverzió felépülése. Ehhez járul még a "fumigation 

II."-nek nevezett jelenség, amely röviden a következő 

módon vázolható: A városok körüli beépítetlen területen 

késő délután és kora este kisugárzási inverzió lép fel.
A város felé áramló stabilis légállapotu levegő alsó ré
tegében a felszini érdesség által okozott mechanikus 

turbulencia hatására labilis légréteg keletkezik, ami

../*/következménye. Ezt követően a koncentráció

/*/1,Fumigation": Inverzió alatt fekvő labilis légréteg, 
amely az átkeveredés segítségével lehetővé teszi magas
szennyeződési koncentrációk kialakulását /SZEPESI D.196?/.
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szintén ,,fumigation,,-t okoz. Mindez addig tart, amig a 

város annyi hőt vészit, hogy a labilis légrétegződés 

megszűnik /МШШ és KATZ 1959;HEWSON i960; in:SZEPESI D. 
1967/. Késő este, amikor az emisszió csökken, és a ma
gasban lévő inverzió alapja annyira leereszkedik, hogy 

az emisszió forrásai az inverziós rétegbe korülnek, a 

koncentráció csökken, és ez napkeltéig tart.

A téli hónapokban figyelhetjük meg a legmagasabb kon
centrációkat. A maximális és minimális értékek közötti 
különbség /amplitúdó/ is ekkor a legnagyobb /december- 

ben o,144 mg/пг;januárban o,l6l mg/пг;februárban o,143
О

mg/пг/.

A téli félév másik három hónapjának átlagos napi kon
centrációváltozása is hasonló a téli hónapokéhoz, azzal 
a különbséggel, hogy a maximum és minimum értékek és az 

amplitúdó is kisebb.

A nyári félév hónapjainak napi átlagos koncentrációvál
tozásában is megfigyelhető a kettős maximum és minimum, 
kivéve augusztust. A reggeli és esti maximum fellépésé
nek időpontja az év során változik, általában napkelte 

és napnyugta után 2-3 órával észlelhető.

A legnagyobb átlagérték /február/ a legkisebb átlagér
téknek /szeptember/ 2,85-azöröse. Ez az időbeli különb
ség nem túl nagy. MÓRIK J./I960/ Tatabánya összkénszeny- 

nyeződésének vizsgálata során úgy találta,hogy a legki
sebb és legnagyobb összkénszennyeződésü hónap aránya 

1:4,2 /H/.

/*/Az összkénszennyeződést Liesegang-féle módszerrel mér
ték, és kén mg/loo órában kapták az eredményeket. Ezzel 
szemben mi "csak" kéndioxid-szennyeződést vizsgáltunk, 

mindez azonban az arányok összehasonlithatóságát jelen
tősen nem befolyásolja.
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Különböző időszakok kéndioxid-szennyeződésének heti 
változását megvizsgálva /18.ábra/ megállapíthatjuk, hogy 

az átlagos heti szennyeződésnek minden időszakban jel
legzetes a menete. Hétfőn viszonylag alacsony a koncent
ráció, a hét közepéig - általában csütörtökig - fokoza
tosan emelkedik, eléri maximumát, majd ezután a hétvé
géig csökkenés tapasztalható. A koncentráció vasárnap 

a legalacsonyabb. Ez a jellegzetes heti koncentrációvál
tozás az emberi tevékenység heti alakulását tükrözi,ami 
a hét elejétől kezdve fokozatosan válik egyre intenzi
vebbé, majd a hét közepétől hétvégéig fokozatosan csök
ken. Ugyanigy változik a szennyezőanyagok emissziója is, 

amit az imisszió átlagos heti változása tükröz.

A kéndioxidkoncentráció legmagasabb télen, a hét külön
böző napjai átlagos koncentrációjának átlagául o,2o5

О
mg/nr adódik, amely az egészségügyi határérték 1,37-sze- 

rese. Az átmeneti évszakok heti koncentrációváltozása
О

hasonló, tavasszal az átlag o,o92 mg/m^, az egészség- 

ügyi határérték о,6l-szerese, ősszel o,o89 mg/m^, az e- 
gészségügyi határérték о,59-szerese. A nyári napok át
lagos kéndioxid-koncentrációja gyakorlatilag állandónak 

tekinthető, átlaguk 0,063 mg/m^, amely az egészségügyi 
határérték o,45-szerese.

Nem meglepő, hogy az átlagos heti koncentrációváltozá
sokban a maximális és minimális érték közötti különb- 

ség télen a legnagyobb /o,o44 mg/m , az átlagértéknek 

a 21,5 %-a/, az átmeneti évszakokban ennél jóval kisebb, 

megközelitőleg egyforma / tavasszal o,ol5 mg/m^rl6,3 

ősszel o,ol9 mg/m^, 21,3 %/, 
mg/m^, 7,4 %/, alig érzékelhető.

és nyáron a legkisebb, o,oo5

Természetesen minden évszakról elmondható, hogy az e- 

gyes hetek konkrét szennyeződési menete jelentősen el
térhet és el is tér az átlagos heti szennyeződés-menet
től, mert a mindenkori konkrét imisszió nagyrészt vélet- 

'lenszerüen ható tényezők együttesének függvénye.
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18,ábra: A kéndioxid-szennyeződés heti átlagos eloszlása, 

különböző időszakokban /1975-78/

mg/m^

o,21-

o,19.

Tél /х=о,2о5/ 

/XII-I.-II./o,17-

o,15 - e.ü.h.é.

o,13 Téli félév 

/х=о,15о/
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Tavasz /х=о,о92/ 
/III.-IV.-V./
Ősz /х«о,о09/ 
/IX.-X.-XI./ 
Nyári félév 
/х=о,о72/

Nyár /х=о,об8/ 
/VI.-VII.-VIII./

o,o9

o,o7

o,o5. ' V

V. hétSZŐ.P.K. SZE. CS.H.



- 57 -

a téli félév és az év átlagos heti szeny-A nyári félév,
nyeződéseloszlására is hasonlóan igaz az, hogy az átla
gos koncentráció a hét elejétől csütörtökig növekszik, 

ekkor eléri maximumát, majd csökken, vasárnap a legala
csonyabb.

A téli félévben a hét napjai átlagos koncentrációinak 

átlaga o,15 mg/m'5, egyenlő az egészségügyi határérték
kel, a nyári félévben ugyanez az érték o,o72 mg/m'5, az 

egészségügyi határérték о,48-szorosa, az évi átlagértó-
О

kék esetében.o,lll mg/m , az 

o,74-szerese.
egészségügyi határérték

Az egyes heti szennyeződési menetekben a maximális és 

minimális értékek közötti különbségre itt is elmondha
tó, hogy a hideg évszakban az amplitúdó nagyobb, a me
leg évszakban kisebb. A téli félév átlagos heti szeny- 

nyeződési menetében az amplitúdó o,o41 mg/m-5, ami a té-
ugyanez az érték a nyári

az évi átlag eseté
li félévi átlagnak 27,3 %-a, 
félév esetében o,oo7 mg/m-5 /9,7 %/, 
ben o,o21 mg/m-5 /18,9 %/.

Feltételezve azt, hogy az emlitett idősorok normális 

eloszlásuak, a Student-féle t-próba segitségével meg
vizsgáltuk, hogy az egyes időszakok átlagos heti szeny- 

nyeződési menetének napi átlagértékei között van-e szig
nifikáns különbség, pl. a tavasz heti szennyeződési me
netében van-e a hétfői és a szerdai , vagy keddi és pén
teki /s.i.t./ napok átlagértékei között szignifikáns 

különbség. Ha lenne, abban az esetben indokolt lenne az 

egyes átlagértékeket különválasztani, mivel ez azt je
lentené, hogy nem azonos statisztikai sokaságból szár
maznak, azaz az egyes átlagokat létrehozó adatsorok ke
letkezési körülményeiben lényeges különbség van.

Azt találtuk, hogy null-hipotézisünk /ti. az, hogy az át
lagok között nincs szignifikáns, azaz lényeges különbség/,
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mindig teljesedik. Ez azt jelenti, hogy az adatsorokat 
nem indokolt szétválasztani, azok egy statisztikai min
ta részei, keletkezési körülményeikben nincs lényeges 

különbség.

Tatabánya napi átlagos kéndioxid-szennyeződésére o,112 

mg/m^ adódott, ami az egészségügyi határértéknek o,75- 

-szőröse. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a város kén
dioxid-szennyeződése egyes időszakokban ne lehetne ma
gas, mivel az átlagszámitásnál a késő tavaszi, nyári 
és kora őszi időszakokból származó igen alacsony napi 
átlagértékek erősen lecsökkentik a viszonylag kevesebb, 
késő őszi, téli és kora tavaszi időszakokból származó 

magasabb napi átlagértékeket. így valószinüleg a város 

napi átlagos kéndioxid-koncentrációja eléri* sőt meg is
О

haladja a o,15o mg/m -es egészségügyi határértéket.

A kéndioxidszennyeződés átlagos évi menetében jellegze
tes szabályos eloszlást -.téli maximum, nyári minimum - 

fedezhetünk fel /19.ábra/. A téli hónapok átlagos szeny- 

nyeződése igen magas, a decemberi és januári átlagos 

koncentráció jóval túllépi az egészségügyi,határértéket, 
a februári koncentráció is megközeliti azt. Az év többi 
hónapjában az átlagos koncentráció az egészségügyi határ
értéknél jóval alacsonyabb, legkisebb a legmelegebb hó
napokban, júniusban és júliusban. Ez az eloszlás közve
tett módon a szennyeződések higulását elősegitő, vagy 

gátló meteorológiai viszonyok évi változását tükrözi.

Az elmondottak alapján azt gondolhatnánk, hogy a kén
dioxid-szennyeződés kizárólag télen ölt elviselhetetle
nül súlyos méreteket, azonban meg kell jegyezni, hogy az 

ábrán látható értékek átlagértékek, igy a tavaszi és őszi 
hónapokban gyakran előfordulhatnak az egészségügyi határ
értéket meghaladó koncentrációjú napok. Kizárólag nyáron 

ritka a megengedett értéket túllépő koncentrációjú nap,



г.
19.ábra: A kéndioxid-szennyeződés átlagos évi menete /1975-78/
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igy levegőegészségügyi szempontból csak a nyári, ill. 

nyári félévi hónapok mondhatók kedvezőnek, mig a téli 

hónapok egyértelműen, a téli féléviek pedig általában 

kedvezőtlennek minősülnek.

A félóránként mérő két regisztrálómüszer /KÖJÁL;BÁHYA- 

MENTŐ ÁLLOMÁS/ adatainak feldolgozásával meghatároztuk, 
hogy évente a különböző kéndioxid-koncentrációk átlago
san hány órában fordulnak elő, és ezek az óraértékek az 

adott időszak összóráinak hány %-át teszik ki /18.táblá
zat/. Minden évszakban a tiszta levegő részaránya a leg
nagyobb, nyáron meghaladja a 85 %-ot, az átmeneti évsza
kokban 81-83 %* viszont télen alig 47-48 % ! A szennye
zett levegő részaránya tavasszal mintegy 17 %, ezen be
lül az enyhén szennyezett levegő 16 %-ot tesz ki, mig a 

szennyezett és erősen szennyezett levegő részaránya e- 

gyüttesen sem éri el az 1 %-ot, ami óraértékben kevesebb, 
mint 2o óra. Кváron a legkisebb a szennyezett levegő 

részaránya, 15 % alatti. Ennek is döntő többsége a o,15
О

mg/m -es egészségügyi határértéket alig meghaladó o,15-
О

-o,2o mg/m -es érték. Az erősebben szennyezett levegő 

részaránya elenyésző, ezek az értékek úgy jöttek létre, 

hogy egy-egy, valószinüleg gépjárműből származó tömé
nyebb, magasabb koncentrációjú léggomolyag szétterjedé
sét mérte a közeli mérőműszer. Ősszel az egyes levegőfaj
ták részaránya hasonló a tavasziéhoz, azzal a különbség
gel, hogy az 1978. novemberében a Kárpát-medencében a 

hónap 3.-25.-ig /23 napig/ tartó hideglégpárna-inverzió 

idején az egyik regisztrálómüszer tiszta levegőt nem, 
sőt enyhén szennyezett levegőt is alig mért. Ez azt ered
ményezte, hogy a szennyezett és erősen szennyezett leve
gő részaránya megnőtt, az a tavaszi hasonló koncentráci
ójú levegőfajtákét felülmúlja, őszi 4 %-os részaránya is 

eléggé jelentős, 9o óra, amely a.tavaszi kevesebb, mint 
2o órának 4,5-szeresénél is több. Ha e hideglégpárna-in
verzió hatásától eltekintünk, elmondható, hogy az átmene-



18.táblázat
Különböző kén-dioxidkoncentrációju levegőfajták fennállásának óraértékei és ezek 

százalékos gyakorisága /1975-78/

Tiszta levegő Enyhén szeny- Szennyezett Erősen szeny-
nyezett levegő levegő nyezett levegő Összesen

o,15<c<o,5o
Időszak с/з?4о,15

o,5o<c<l,oo l,oo <c

lí 183o,9 

83,92 %
357,5 

16,19 %
17,9 

o,81 %
1.7
0,08 %

22o8
loo,oo %Tavasz

ало6,8
o,31 %

1882,3 

35,25 %
317,5 

14,38 %
22o8 

loo,oo%
1.4
о,об %

INyár

68,11777,8 

81,4o %
317,8 

14,55 %
2o,3 

o,93 %
2184
loo,oo %Ősz 3,12 %

166,1 

7,69 %
2l6o
loo,oo %

lo24,3 

47,42 %
944,1 

43,71 %
25,5 

1,18 %Tél

6515,3 

74,38 %
1936,9 

22,11 %
876o
loo,00 %

258,9 

2,96 %
48,9 

o,55 %
tv

7ü7 kén-dioxidkoncentráció /mg/m^/c=
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ti évszakok szennyeződése levegőegészségügyileg több
nyire kedvező. Ezzel szemben télen a tiszta levegő rész
aránya, nem éri el az 5o %-ot ! A szennyezett levegőre 

eső kb. 52,5 %-ból 43,7 % enyhén szennyezett levegő, a 

magasabb szennyezettségü levegőfajták részaránya majd
nem 9 %9 ami óraértékben 192 órát jelent, majdnem 8 tel
jes napot ! Az enyhén szennyezett levegő esetén az ada-

О
tok túlnyomó része a o,3o-o,5o mg/m -es magasabb szeny- 

nyezettségü tartományba esik.

Nem elhanyagolható szempont, hogy amig nyáron és gyak
ran az átmeneti évszakokban is a o,5o mg/rn^ koncentrá
ciót meghaladó levegőtömegek egyedi esetekben lépnek 

fel, lökésszerű maximumokként, és hamar felhígulnak, 

addig télen a szennyezett és erősen szennyezett levegő
tömegek nem egy-egy félóra időtartamra jelentkeznek /a- 

mit egyébként a levegőegészségügyi szabvány meg is en
ged naponta egyszer/, hanem órákon, sőt kedvezőtlen ese
tekben napokon keresztül is fennmaradhatnak. Ekkor már 

nem gyorsan diffundáló, nagyobb koncentrációjú levegő- 

gomolyagról van szó, hanem nyugalomban lévő, vagy las
san áramló igen szennyezett városi levegőről, nemrit
kán füstködről /szmog/ beszélhetünk.

Meg kell továbbá emliteni, hogy ezek az óraértékek négy 

év méréseinek átlagai, igy a különböző koncentrációjú 

levegőfajták közötti arányok, ha kismértékben is, de 

időről időre változhatnak. Ismerve a különböző levegő- 

szennyező anyagok tatabányai adatsorait, ezek az ará
nyok valószinüleg nem a tiszta levegő javára változnak.

4.2. A kéndioxid-szennyeződés területi eloszlása

A kéndioxid-szennyeződés mindenkori területi eloszlása 

függvénye a nagy szennyezőforrások elhelyezkedésének^ e- 

missziójuk nagyságának, időbeli ingadozásának, a p.illa-4Г(j.L>

%

z w
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natnyi meteorológiai körülményeknek, a.városszerkeze
ti adottságoknak és az adott hely, ill. környék spe
ciális helyi viszonyainak.

Az évi átlagos kéndioxid-szennyeződés azokban a város
részekben a legnagyobb, ahol a nagy szennyezőanyag-ki
bocsátók helyezkednek el / 19.táblázat;2o.ábra/, tehát 

a város D-i, DK-i, felsőgallai, alsógallai, mésztelepi, 

régi- és uj-tatabányai részein /az I.$z. Erőmű és a ce
mentgyár hatása alatt álló területek/. Az emlitett vá
rosrészekben az átlagos kéndioxid-szennyeződés az egész
ségügyi határérték körüli, ill..kevéssel azalatt marad. 
Ezt tükrözik a MÉSZTELEP,GYÁR-U./о,11 mg/m3/, BÁNYAMEN
TŐ ÁLLOMÁS /о,16 mg/m3/, MUNKÁSŐRSÉG /о,12 mg/m3/, és a 

MÁTYÁS KIRÁLY-UTCAI ORV.REND. /о,15 mg/m3/ mérőhelyek 

évi átlagai. Bár ezen a területen helyezkedik el a TATA
BÁNYAI SZÉNBÁNYÁSZ AUTÓJAVÍTÓ mérőállomás is, de az évi 
átlag ott csak 0,06 mg/m3, 
kos helyen való fekvése okoz.

amit a mérőműszer szélárnyé-

A DK-i területekhez hasonlóan а II.sz. Erőmű környékén 

lévő régi- és uj-bánhidai, valamint dézsákérti része
ken is magasabb az átlagos kéndioxid-szennyeződés, mint 

a város többi részén, csak kevéssel marad el az egész
ségügyi határértéktől. Ezt bizonyltja a TANÁCS KIREN
DELTSÉG /o,lo mg/m3/ és a KÖJÁL /о,13 mg/m3/ mérőhe
lyek átlagértékei. Ezen a területen is található egy 

szélárnyékban fekvő, alacsonyabb átlagértékkel biró mé
rőhely, a TEJIPAR /о,о5 mg/m3/.

Az eddig emlitett területek magas szennyeződésének oka 

a nagy emisszióforrások közeli elhelyezkedése. A csalá
diházas beépitésü Kertvárosban lévő KERTVÁROS KÖRZETI 
RENDELŐ /о,12 mg/iay - mérőhely magasabb átlagát viszont 

döntően az egyedi fűtés általi kéndioxid-kibocsátás 

hozza létre.
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19»táblázat

A kén-dioxidszennyeződés területi eloszlása
/ évi átlag /

/1975-78/

Szennyeződés
mértéke

О
/mg/m-у

Sorszám Mérőhely megnevezése Index
/о,15=1/

lo. Kertváros Körzeti rendelő o,12 o,8o

11. Tejipar o,o5 o,33

12. Tanács Kirendeltség o,67o,lo

0,0613. Sikvölgyi Szanatórium o,4o

14. Munkásőrség o,12 o,8o

Mésztelep /Gyár-u./15. o,ll o,73

16. Tatabányai Szénbányász A.j. o,o4 o,27

Bányamentő Állomás17. 0,16 l,o7
.....

Mátyás Király-utcai orv.r.18. o,15 1,00

19. 0,06Pesti Csemege o,4o

2o. Komárom-utcai óvoda o,o5 o,33

21. Köjál o,87o,13

22. Tüdőszanatórium o,o7 o,47

?



éndioxid-szennyezodéa (területi eloaz-
/évi átlag//1975-78/

Gerecse tájvédelmi körzet

Kertvaro

Tatabanyái
erőmű

TATABÁNYA

f sztelep
1

Tatabánya-
felső

1
194 ►Tüdőszanatőrium

Felső -
galla

Sikvölgy

mg/m^ '<0,15

i

Vértes
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A város nagy laksürüségü újvárosi és azzal szorosan 

érintkező uj-tatabányai részeinek átlagos kéndioxid- 

-szennyeződése az egészségügyi határértéknek mindössze 

egyharmada, fele. Ezek a területek távolabb esnek a 

nagy szennyezőforrásoktól, a lakások távfűtésesek, igy 

a lakossági fűtésből eredő kéndioxid-kibocsátás is a- 

lacsony.

Sajnos azonban mégsem mondható el,.hogy Tatabánya kén- 

dioxid-szennyeződési helyzete - pl. az ülepedő porszeny- 

nyeződéshez viszonyítva - elfogadható. Ez csak - mint 
már a kéndioxid-szennyeződés időbeli eloszlásának vizs
gálatánál láthattuk - az év egy részében, a nyári fél
évben van igy.

A nyári félévben a városban minden mérőhely szennyező- 

dési átlaga jóval az egészségügyi határérték alatt ma
rad, még a legnagyobb átlagértékkel rendelkező BÁNYA
MENTŐ ÁLLOMÁS /o,o9 mg/mV átlaga is alacsony, 
gészségügyi határértéknek mindössze o,6-szerese /2o. 
táblázat; 21.ábra/. Ez a tény azonban nem zárja ki azt, 

hogy a nyári félévben /ált. áprilisban és szeptember
ben/ ne alakulhatnának ki az egészségügyi határértéket 

meghaladó napi átlagok . A város kéndioxid-szennyező
désének nyári félévi átlaga o,o4 mg/m^. Az alacsony át
lagértékeket a téli félévinél kisebb kéndioxid-kibocsá
tás és a szennyezőanyagok higulása szempontjából ked
vező meteorológiai körülmények eredményezik.

az er

Ezzel szemben a téli félévben a nagy szennyezőforrások 

közelében lévő területek átlagos szennyeződése igen 

magas, az egészségügyi határértéket mindenütt meghalad
ja, kivéve az előzőekben már emlitett szélárnyékos he
lyen lévő két mérőállomást /TATABÁNYAI SZÉNBÁNYÁSZ AU
TÓJAVÍTÓ ; TEJIPAR/ /2o.táblázat; 22.ábra/. Az I.sz.Erő
mű és a cementgyár környékén lévő területeken az átla
gos szennyeződés az egészségügyi határérték 1,13-1,67-
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2.0. táblázat

A kén-dioxidszennyeződés területi eloszlása/nyári félév; 

téli félév/ /1975-78/

Szennyeződéa mértéke/mg/m'VSorszám Mérőhely megnevezése
Nyári Index Téli 
félév /о,15=l/félév /о,15=1/

Index

lo. Kertváros Körzeti rend. o,o3 o,2o o,2o 1,33

11. Tejipar o,o3 o,2o 0,08 o,53

12. Tanács Kirendeltség о, 16о ,o2 o,13 l,o7

13. Sikvölgyi Szanatórium o,67o,13 о, loo,o2

14. Munkásőrség о, об l,6oo,4o o,24

15. Mésztelep /Gyár-u./ o,o3 o,17o,2o 1,13

16. Tatabányai Szénbányász
A.j.

0,06o,o2 o,13 o,4o

17. Bányamentő Állomás o,6oo,o9 o,21 l,4o

18. Mátyás Király-u.orv.r. 1,67o,o4 o,27 o,25

о, 6o19. Pesti Csemege o,13o,o2 o,o9

2o. Komárom-utcai ovoda o,13o,o2 о ,08 o,53

21. Köjál о ,06 o,15o,4o 1,00

22. Tüdőszanatórium o,o3 o,2o 0,11 o,73



21.ábra: A l{éndioxid-szennyeződés törüléti elosz
lása^ /nyári félév//1975-78/

Gerecse tájvédelmi körzet
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Tatabanyai
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Vértes
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22.ábra: A l/éndioxid-szennyezodés területi elosz- 

k lásd\/téli félév//1975-78/

Gerecse tájvédelmi körzet

13 o,lo
iTüdószanatórium194

Felső -
galla

Sikvölgy

_1<o,15

Vértes
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-szerese között változik. A II.sz. Erőmű szennyező ha
tása alatt álló területek átlagos szennyeződése az e- 

gészségügyi határértéket éppen eléri, vagy kevéssel 
túlhaladja. A kertvárosi részek átlagos.szennyeződése 

az egészségügyi határérték 1,33-szorosa. Ebben a lakos
sági fűtés általi kéndioxid-kibocsátás a felelős, mig 

az előzőleg emlitett területek magas átlagos szennyező- 

dési értékeinek létrejöttében meghatározó szerepet az 

adott területek közelében elhelyezkedő, erősen szennye
ző energetikai és ipari üzemek játszanak.

/
Az emlitett területeken a téli félévben - különösen 

télen - igen nagy napi koncentrációk jöhetnek létre.
Ezek a különösen kedvezőtlen időjárási helyzetekben né
ha több napon, sőt több héten keresztül fennállhatnak, 

ami a lakosság tömeges egészségi panaszait válthatja ki. 

A téli félévben a lakosság nagyrészét tömöritő újvárosi 
és uj-tatabányai területek átlagos koncentrációja a leg
alacsonyabb, az egészségügyi határértéknek o,53-o,6o- 

-szerese. Ezek a területek a város legegészségesebb ré
szei. Természetesen a téli félévben itt is gyakoriak az 

egészségügyi határértéket meghaladó átlagos napi kon
centrációk, azonban gyakoriságuk korántsincs oly mérvű, 
mint a város korábban emlitett területein.

A magas koncentrációk gyakori létrejöttét igazolja a 

téli félév átlagos kéndioxid-szennyeződése /о,15 mg/mV 

is. A kéndioxid-szennyeződés mértékének csökkentése 

hosszutávu feladat, mivel sem a szennyezőanyag-kibocsá
tás jelentős csökkentésére, sem a szanálások gyors meg
oldására nincs lehetőség.

5. Tatabánya nitrogénoxid-szennyeződése

A nitrogénoxid-szennyeződés vizsgálata több okból lénye
ges. Egyrészt - agressziv mérgező gázokról lévén szó -
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a nitrogénoxidok is jelentős levegőszennyező anyagok, 
másrészt igen jelentős a szerepük az egyéb nagy toxici- 

tásu szennyezőanyagok különböző kémiai reakciók révén 

való létrejöttében. Különösen fontos szerepet játsza
nak a légköri kéndioxidnak kéntrioxiddá alakulásában,a- 

mely aztán a levegő vizgőztartalmával egyesülve kénsav
vá alakul. E levegőkémiai reakciókról Qlvashatunk.MÉSZÁ
ROS Е./1978/ "A levegőkémia alapjai" c. könyvében.

Becslések szerint a yárosban a nitrogénoxid-kibocsátás 

5-600 t/év /BALOGH Е.1974/. A legfőbb nitrogénoxid-ki- 

bocsátó a közlekedés /46,2 %/, a hőerőművek /23,1 %/, 
az ipar /15,5 %/, a fűtés és szemétkezelés /7,6-7,6 %/ 
/JÓCSIK L.1971/.

Az imisszió vizsgálatát 24 órás átlagértékeket mérő au
tomat amüsz erek két évi /1977-78/ adatai alapján végez
tük.

5.1. A nitrogénoxid-szennyeződés időbeli eloszlása

A váro3 átlagos nitrogénoxid-szennyeződése az év min
den időszakában túllépi az egészségügyi határértéket: 

-Tavasszal/III.-IV.-V./: o,o79 mg/m3 /az e.ü.h.é. 1,58-
-szorpsa/. .

/VI.-VII.-VIII./:o,062 mg/m3/az e.ü.h.é.1,24-
-szorosa/.

/IX.-X.-XI./ : 0,088 mg/m3 /az e.ü.h.é. 1,76-
-szorosa/ .

/XII.-I.-II./: o,124 mg/m3 /az e.ü.h.é. 2,48-
-szorosa/ .

-Téli félévben/X.-III./: o,lo4 mg/m3 /az e.ü.h.é.
-szorosa/

-Nyári félévben/IV.-IX/: o,o73 mg/m3 /az e.ü.h.é. 1,46-
-szorosa/ .

О
: o,o89 mg/nr /az e.ü.h.é. 1,78-

-szorosa/.

-Nyáron

-Ősszel

-Télen

2,o8-

-Évi átlagban
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A nitrogénoxid-szennyeződés heti változásában - a kén
dioxid-szennyeződéshez hasonlóan - az emberi tevékeny
ség heti ciklusossága tükröződik /23.ábra/. A koncent
ráció a hét elején viszonylag alacsony, csütörtökig 

fokozatosan emelkedik, majd ismét lecsökken, vasárnap 

a legalacsonyabb. A csütörtöki maximális és a vasár
napi minimális értékek közötti különbség, az amplitúdó 

nagysága egyes időszakokban más és más - a kisebb nyá
ri átlagértékek esetében a legkisebb /o,ol8 mg/m^/> az 

átmeneti évszakok esetében magasabb /tavasszal o,o24 

mg/m^; ősszel o,o31 mg/m-V, és télen a legnagyobb /
О

o,o36 mg/пг/, - egyenesen arányos az átlagértékek nagy
ságával.

A Student-féle t-próba segítségével - feltételezve azt, 

hogy az idősorok normális eloszlásunk - megvizsgáltuk, 

hogy az átlagos heti szennyeződés-eloszlásokban a hét 

egyes napjainak átlagértékei között van-e jelentős / 

szignifikáns/ eltérés. Úgy találtuk, hogy az átlagér
tékek között nincs szignifikáns különbség, ami arra u- 

tal, hogy azonos időszakhoz tartozó adatsorok keletke
zési körülményeiben nincs lényeges eltérés, igy szét
választásuk nem indokolt.

Az egyes hetek konkrét szennyeződési menete jelentősen 

eltérhet a heti átlagos szennyeződésraenettől, sőt 

extrém esetben ennek szöges ellentéte is lehet, mivel 
a nitrogénoxid-szennyeződés konkrét alakulása erősen 

függ a pillanatnyi emissziótól és a pillanatnyi meteo
rológiai helyzettől.

A nitrogénoxid-szennyeződés átlagos évi menete is jel
legzetes "U"-alakú eloszlást mutat /24.ábra/. Legala
csonyabb az átlagos koncentráció a legmelegebb hónap
ban, júliusban, a legmagasabb a leghidegebb hónapban, 
januárban. Minden hónap átlagos koncentrációja maga
sabb, mint az egészségügyi határérték, sőt októbertől



23.ábra: A nitrogénoxid-szennyeződés heti átlagos elosz 

lása, különböző időszakokban /1977-78/

mg/m-^

o,17*

o,15-

o,13.

Tél /х=о,124/ 

/XII.-I.-II./
o,ll-

Téli félév 
/5=о,1о4/
Évi átlag
/5=о,о89/
Ősz /5=о,о88/ 
Tavasz/5=o,o79/ 
/III.-IV.-V./ 
Nyári félév

/5=охо73/
Nyár /х=о,об2/ 
/VI.-VII.-VIII

o,o9 ‘

o,o7 ■

o,o5 '
•i

o,o3 *

' hétSZÓ. V.H. p.K. SZE. cs.



24.ábra: A nitrogénoxid-szennyezódés évi átlagos eloszlása /1977-78/

mg/m3
o,13 I
o,ll

e.ü.h.é.
2-szerese

o,o9
v'

0,07

e.ü.h.é.o,o5

o,o3

o,ol

hónapI. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IZ. X. XI. XII.
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februárig túlhaladja annak kétszeresét is.

A súlyos nitrogénoxid-szennyeződési helyzetre hivja fel 
a figyelmet az a tény is, hogy az adott két éves idő
szakban mért 1967 db. adatból loo4 nem haladta meg az 

egészségügyi határértéket, 963 pedig meghaladta azt.
Az egészségügyi határértéket meg nem haladó értékek be
következési valószinüsége p^= o,51, ós az azt meghaladó 

értékek bekövetkezési valószinüsége p2= o,49, megköze- 

litőleg azonos. Ugyanezek az értékek a nyári félév és 

a téli félév esetében a következők:
Nyári félév:- Adatok száma lo82 ;

- Egészségügyi határértéket nem haladja meg 

593 adat /р-^= о,548/;
- Egészségügyi határértéket meghaladja 489 

adat /p2= 0,452/.
Téli félév :- Adatok száma 885

- Egészségügyi határértéket nem haladja meg 

411 adat /p0,464/;
- Egészségügyi határértéket meghaladja 474 

adat /p2= 0,536/.

Megállapítottuk az egészségügyi határértéket két- vagy 

többszörösen meghaladó értékek gyakoriságát is. Az 1967 

db. adatból 625 adat érte el, vagy múlta felül az egész
ségügyi határérték kétszeresét, ezek bekövetkezési való
szinüsége p= o,318, igen magas, vagyis az adatok közel 
egyharmada két- vagy többszöröse az egészségügyi határ
értéknek. Ugyanez az adat a nyári félév esetében 283, 
ami a nyári félévi adatoknak 26,2 %-a /р= о,2б2/, vagyis 

az adatoknak több, mint egynegyed része haladja meg az 

egészségügyi határérték kétszeresét a nyári félévben. 

Szintén ugyanez az adat a téli félév esetében 342, ez 

a téli félévi adatoknak 38,6 %-a /p= 0,386/, 

téli félévi adatból majdnem kettő múlja felül az egész
ségügyi határértéket legalább kétszeresen.

;

vagyis öt
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Meghatároztuk, hogy a nitrogénoxid-szennyeződési érté
kek mely két szélsőérték - mint abszolút minimum és 

abszolút maximum - között váltakoznak. A mérőhelyek
3napi átlagait vizsgálva abszolút minimumra 0,00 mg/m , 

abszolút maximumra 2,12 mg/m^ adódott, vagyis felléphet 

igen magas nitrogénoxid-szennyeződési.érték is /az e- 

gészségügyi határérték 4o-42-szerese/. A város napi át
lagértékeket vizsgálva az abszolút minimumra 0,00 mg/m^, 
az abszolút maximumra o,6l mg/m^ adódott, azaz a város
átlagos napi szennyeződése kedvezőtlen esetben elérhe
ti az egészségügyi határérték lo-12-szeresét.

A mérőhelyek napi átlagértékeinek feldolgozásával kapott 

eredményeket megerősítik a város napi átlagértékek alap
ján nyert eredmények, ugyanis megvizsgálva ez utóbbiak 

empirikus eloszlásfüggvényét, a következő eredményeket 
kaptuk:
- Város napi átlagértékek száma: 472 ;
- Egészségügyi határértéket nem haladja meg 186, igy ezek 

bekövetkezési valószinüsége p^= o,394 ;
- Egészségügyi határértéket meghaladja 286, bekövetkezé

si valószinüségük Pg= 0,606 ;
- Egészségügyi határértéket legalább kétszeresen megha

ladó értékek száma 148, bekövetkezési valószinüségük 

p= o,314 ;
- Az empirikus eloszlásfüggvény mediánja o,o7 mg/m'*, ami 

a város évi átlagos nitrogénoxid-szennyeződését /o,o89
О

mg/irr/ jól megközelíti, 

érték átlaga o,o83 mg/m ,
- Az empirikus eloszlásfüggvény alsó pentilis értéke 

o,ol mg/m^, az alsó decilis értéke o,o2 mg/m^, felső 

decilis értéke o,l6 mg/nr*, felső pentilis értéke o,2o 

mg/m^.

sőt a 472 db. város napi átlag- 

gyakorlatilag azonos azzal ;
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5.2. A nitrogénoxid-szennyeződés területi eloszlása

A város évi átlagos nitrogénoxid-szennyeződése az új
városi részek kivételével mindenütt túllépi,az egész
ségügyi határértéket /21.táblázat; 25.ábra/. A D-i, DK- 

-i területeknek az egészségügyi határértéket általában 

kétszeresen meghaladó átlagos szennyeződési értékei az 

itt lévő ipari üzemek.és a gépjármüközlekedés együttes 

hatására alakultak ki. A bánhidai, régi-tatabányai és 

dózsakerti részek átlagos szennyeződése is túllépi az 

egészségügyi határérték 1,5-szeresét. Ebben a közleke
dés mellett e II.sz. Erőmű, valamint az e területekre 

is ható I.sz. Erőmű emissziója játssza a legnagyobb 

szerepet. A kertvárosi részek átlagos szennyeződése ke
véssel túllépi az egészségügyi határértéket, itt az i- 

missziót legfőképpen a közlekedés, valamint a bánhidai 
erőmű által kibocsátott szennyezőanyagok időzik elő.

A legnagyobb népességet tömöritő Újváros átlagos szeny- 

nyeződése az egészségügyi határérték.körüli, ez a város
rész a legtisztább, legegészségesebb. Itt az egyedüli 
komolyan számításba veendő szennyezőforrás a közlekedés.

Legfőbb jellegzetességként elmondható tehát, hogy a vá
ros területének legalább háromnegyed részén a nitrogén- 

oxid-szennyeződés mértéke túllépi a? egészségügyi ha
tárértéket, ugyanakkor a mintegy 4o.ooo embert tömöri
tő Újváros átlagos nitrogénoxid-szennyeződése az egész
ségügyi határérték alatt marad.

Azok a területek, amelyek az ipari létesítmények erős 

szennyezőhatása alatt állnak, még a nyári félévben is 

erősen szennyezettek /22.táblázat; 26.ábra./. Az átla
gos nitrogénoxid-szennyeződés ezeken a területeken az 

egészségügyi határérték 1,4-2,4-szerese között válto
zik. A nyári félévben az Újváros mellett a Kertváros 

szennyeződése is alatta marad az egészségügyi határér-
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21.táblázat

A nitrogén-oxidszennyeződés területi eloszlása
/ évi átlag /

/1977-78/

Sorszám Mérőhely megnevezése Szennyeződés Index
mértéke o,o5=l

О
/mg/m-у

lo. Kertváros Körzeti rendelő 0,06 1,2o

11. Tejipar l,8oo,o9

12. Tanács Kirendeltség o,o7 l,4o

13. Sikvölgyi Szanatórium o,6oo,o3

14. Munkásőrség o,lo 2,oo

Mésztelep /Gyár-u./15. 2,6oo,13

16. Tatabányai Szénbányász A.j. o,lo 2,oo

17. Bányamentő Állomás

18. Mátyás Király-utcai orv.r. o,o9 l,8o

19. Pesti Csemege o,lo 2,oo

2o. Komárom-utcai ovoda o,8oo,o4

21. Köjál l,8oo,o9

Tüdőszanatórium22. 0,06 1,2o



Kertvaro

°»°3
ÚjtelepiTüdószanat&rium194

Sikvölgy

mg/m^<o,o5

2 o,o5-o,lo mg/m^

o,lo<» •

Vértes
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22.táblázat

A nitrogén-oxidszennyeződés területi eloszlása/nyári 
félév;téli félév/ /1977-78/

3Szennyeződés mértéke/mg/m-ySorszám Mérőhely megnevezése
Nyári Index Téli Index 
félév /о,o5=l/félév /о,о5=1/

o,o3 o,6olo. Kertváros Körzeti rend. 1,8oo,o9

11. Tejipar o,o7 l,4o o,12 2,4o

о,об l,2o 1,6o12. Tanács Kirendeltség 0,08

13. Síkvölgyi Szanatórium о,об 1,2oo,o2 o,4o

14. Munkásőrség o,lo 2,00 l,8oo,o9

15. Mésztelep /Gyár-u./ 2,6oo,12 2,4o o,13

16. Tatabányai Szénbányász
A. j.

o,o9 l,8o o,ll 2,2o

17. Bányamentő Állomás

18. Mátyás Király-u.orv.r. o,o4 o,8o o,12 2,4o

o,13 2,6o19. Pesti Csemege o,o7 1,4o
* •

2o. Komárom-utcai ovoda o,o4 o,8o o,o5 1,00

21. Köjál 0,08 l,6o o,ll 2,2o

22. Tüdőszanatórium o,o7o,o5 l,oo l,4o



V
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SlkvOlgy
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9
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I
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téknek, annak о,6-szeresétől az egészségügyi határér
tékig terjed.

A téli félévi átlagos nitrogénoxid-szennyezodés az e- 

gészségügyi határérték.és amiak 2,6-szerese között vál
tozik /22.táblázat; 27.ábra/. A téli félévben is a D-i, 

DK-i területek a legszennyezettebbek, itt a szennyező
dés mértéke az egészségügyi határérték 2,2-2,6-szerese 

között ingadozik. A bánhidai, régi-tatabányai, dézsa- 

kerti és kertvárosi részek szennyeződése az egészség- 

ügyi határérték 1,6-2,2-szerese közötti, és az Újváros 

szennyeződésének mértéke.is eléri, sőt meghaladja az e- 

gészségügyi határértéket.

A téli félévi nagy gáz-koncentrációk kialakulásában a 

legnagyobb szerepük a télen gyakran fellépő, a talaj fö
lött közvetlenül, vagy 2-3oo m magasban elhelyezkedő in- 

verziós légrétegeknek van. Ezek megakadályozzák a szeny- 

nyezőanyagok magasabb légrétegekbe jutását. így a téli 

félévben a talajszinten szennyező gépjármüvek mellett 

a hőerőművek és az ipari üzemek által a levegőbe jutta
tott szennyezőanyagok sem tudnak magasabb légrétegekbe 

kerülni. Vertikális légcsere hiányában még a magasban 

kibocsátó szennyezőforrások szennyezőanyagai is leszo
rulnak a talajközeibe. Az inverziók és izotermiák fele
lősek abban is, hogy a városok fölött télen gyakran meg
figyelhető szennykupola. réteges szerkezetet ölt, a szeny- 

nyeződés az inverziós és.izoterm légrétegek alatt hal
mozódik fel /KELENPPY SZ.-MÓRIK J.-VÁRKONYI Т.1967/. Ez 

a magyarázata annak, hogy a téli félévi kisebb emisz- 

szió magasabb imissziós értékeket eredményez, mint a 

nyári félévi nagyobb emisszió.

Nyáron a nitrogénoxid-szennyezodés kialakulásában a leg
döntőbb szerepe a közlekedésnek van, mig a magasban e- 

mittáló források /erőmüvek,ipari létesítmények/ szennye-
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zőanyagai a kiváló higulási viszonyok hatására könnyen 

a magasabb légrétegekbe jutnak. Nem elhanyagolandó kö
rülmény az sem, hogy nyáron a jelentős vertikális és 

horizontális levegőmozgás következtében a forrásból 
kiáramló szennyezőanyag nagy kezdeti higulást szenved, 
télen azonban a levegőmozgások hiányában, ill. gyenge 

volta miatt a szennyezőanyagok nagy utat tehetnek meg 

jelentősebb higulás nélkül.

A nitrogénoxid-szennyeződés mértéke - ellentétben a 

kéndioxid-szennyeződéssel - a nyári félévben is gyakran 

meghaladja az egészségügyi határértéket. Ennek egyedü
li oka a talaj szinten szennyező közlekedés, mig a nyári 
kéndioxid-kibocsátás döntő hányada az erőmüvek és ipari 
üzemek magas kéményeiből történik.

A nitrogénoxid-szennyeződés területi eloszlásait ábrá
zoló térképek szépen tükrözik a város súlyos nitrogén- 

oxid-szennyeződési helyzetét. Mindez azért fokozottan 

jelentős, mert a távlati fejlesztésre kijelölt É-i,ÉNY- 

-i területek szennyeződése - a város egyéb területeiről 
nem is szólva - egyes időszakokban /főleg télen/ túllé
pi az egészségügyileg megengedett határértéket. Mivel 
a város további fejlesztésének döntő része ezeknek a 

fiatal városrészeknek a területén, ill. szomszédságá
ban történik, lehetőség van arra, hogy olyan szerkezetű 

városrészt hozzanak létre, amelyben a közlekedés éa az 

ipari üzemek által kibocsátott - a jövőben a jelenlegi
nél valószinüleg nagyobb tömegű - nitrogénoxid-mennyi- 

ség a mostani.imissziós értékeknél is kisebb imissziót 

eredményezzen.

6, Tatabánya szénmonoxid-szennyeződése

A szénmonoxid legfontosabb élettani hatása az, hogy a 

vér hemoglobinjához.kapcsolódva alkalmatlanná teszi azt 

az oxigénfelvételre. A szénmonoxid affinitása a vér he-
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moglobinjához több, mint százszor.akkora, mint az 

oxigéné, ezért igen veszélyes gáz.

A szénmonoxid-szennyeződés legfontosabb forrásai a 

gépjármüvek, melyek a.szénmonoxid-kibocsátás 91,6 %-át 
adják /JOGSIK L.1971/. A szénmonoxid részaránya a vá
rosi légkörben párhuzamosan emelkedett a gépjármüvek 

elterjedésének ütemével. A légkörbe kerülő szénmonoxid 

különböző negativ hatásaiból eredő problémák nemcsak 

és nem elsősorban az iparvárosok gondja, hanem minden . 
olyan nagyvárosé, amelyben jelentős a gépjárműforgalom. 
A városi szénmonoxid-szennyeződést - a kéndioxid-szeny- 

nyeződéssel ellentétben - tipikusan az urbanizációs 

fejlődés, és kevésbé az ipari termelés fejlődése hozta 

létre.

Becslések szerint Tatabányán évente miptegy 6000 tonna 

szénmonoxid kerül a levegőbe /BALOGH Е.1974/. Ennek az 

igen nagy mennyiségnek döntő hányada a gépjármüvek ál
tal a talajszinten kerül kibocsátásra, ami magában fog
lalja a magas imissziós értékek kialakulásának veszélyét.

Egyetlen regisztrálómüszer /KÖJÁL/ három évi /1976-78/ 

eléggé hiányos adatsora állt rendelkezésünkre, ezért a 

szénmonoxid-szennyeződésnek mindössze az időbeli elosz
lását /napi, heti, évszakos és évi átlagos menetét/jel
lemezzük.

A koncentrációváltozás átlagos napi menetében kettős 

maximum fedezhető fel, bár ez igen gyenge /28.ábra/. 

Ennek okát egyértelműen a reggeli és esti csúcsforgalom 

többletemissziójában kell keresnünk.A hajnali minimumot 
a nap folyamán ekkor legkisebb emisszió váltja ki, mig 

a kora délutáni minimumot az ekkor legkedvezőbb meteo
rológiai feltételek fennállása okozza.

A kettős maximum legmarkánsabban a nyári félévi hónapok
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szennyeződésének átlagos napi menetében figyelhető meg. 
Ezzel szemben a téli félévi hónapok átlagos napi szén- 

monoxid-koncentrációja kiegyenlitett.

Összehasonlitva a kéndioxid-szennyeződés és a szénmo- 

noxid-szennyezódés átlagos napi koncentrációváltozásá
nak ábráit /17.ábra;28.ábra/, megállapítható, hogy a 

szénmonoxid-szennyeződés évi járása éppen fordítottja 

a kéndioxid-szennyeződés évi járásának. A kéndioxid- 

-szennyeződés télen a legnagyobb, nyáron a legkisebb, 
a szénmonoxid-szennyeződés azonban nyáron veszi fel a 

legnagyobb, télen a legkisebb értékeket. Ennek az a ma
gyarázata, hogy mig a kéndioxid-szennyeződés döntő há
nyadát az ipari és energetikai üzemek kéményei /magas 

pontforrások/, és a kizárólag télen szennyező egyedi fű
tés szolgáltatják, addig a szénmonoxid-szennyeződés leg
fontosabb - szinte egyedül számottevő - előidézője a 

nyáron legnagyobb mértékű gépjárműforgalom /talajszin
ti vonalas szennyezőforrások/.

A nyáron kibocsátott kéndioxid-szennyeződés döntő hánya
da nem jut le a talaj szintre, igy nem okoz számottevő 

imissziót, mig a szénmonoxid-szennyeződés a talaj szinten 

terjed szét, majd onnan jut a magasabb.légrétegekbe. A 

téli helyzet ennek éppen a fordítottja. Az év során a 

kéndioxid-kibocsátás télen a legnagyobb, és az inverzi- 

ós légrétegek a szennyeződést szinte teljes egészében 

az alsó loo-2oo m-es légrétegekbe szorítják le, ezért az 

imissziós értékek télen a legnagyobbak. Ezzel ellentét
ben a szénmonoxid-kibocsátás egész évben télen a legki
sebb, ennek következtében az imisszió is télen a lega
lacsonyabb.

Hangsúlyozzuk, hogy a téli hónapok szénmonoxid-imisszi- 

ója csak az év többi hónapjához képest kicsi. Az érté
keket az egészségügyi határértékhez viszonyítva /1 mg/m^= 

= 1,25 ppm/, látható, hogy az átlagos szénmonoxid-kon-
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centráció egész évben nagyon magas. A "legtisztább" hó
nap /január/ átlagos szénmonoxid-szennyeződése /8,2 ppm/ 
is az egészségügyi határérték 6,56-szorosa. A legszeny- 

nyezettebb hónap /junius/ átlagos szennyeződése /29,0 

ppm/ az egészségügyi határérték 23,2-szerese I

További lényeges különbség a kéndioxid-szennyeződés és 

a szénmonoxid-szennyeződés imissziója között az, hogy 

a kéndioxid-szennyeződés legnagyobb eltéréseket mutató 

januári átlagos napi koncentrációváltozásában a legna
gyobb érték a legkisebb értéknek 2,Зб-szorosa, ugyanez 

az érték a szénmonoxid-szennyeződés esetében a júniusi 
és júliusi átlagos napi koncentrációváltozásban csak 

1,12. Ez azt tükrözi, hogy a szénmonoxid-szennyeződés 

- az év bármely hónapjának bármely napját véve alapul - 

az egész nap folyamán kiegyenlítetten magas és csak kis
mértékben ingadozik. Ennek az az oka, hogy a szennyező
dés döntő hányada az egész nap során folyamatosan és 

a talaj szinten kerül kibocsátásra. Mindez a kéndioxid- 

-kibocsátásról nem mondható el, ugyanis itt jelentékeny 

többletemissziót okoz a reggeli és esti ráfütés, igy 

nagy az emisszió napi ingadozása.

A szénmonoxid-szennyeződés átlagos heti eloszlása is 

- hasonlóan a többi szennyezőanyag átlagos heti elosz
lásához - az emberi tevékenység heti ciklusosságát tük
rözi /29.ábra/. A szennyeződés a hét közepén, csütör
tökön, a legmagasabb, vasárnap, vagy hétfőn a lega.lacso- 

nyabb. Az értékek között szignifikáns különbséget nem 

tapasztaltunk, azokat nem indokolt szétválasztani.

Az ábráról leolvasható továbbá a szénmonoxid-szennyező
dés időszakonkénti átlagos mértéke; . 
-Tavasszal 17,2 ppm / az e.ü.h.é. 13,76-szorosa /

27.1 ppm /
14,4 ppm /
10.2 ppm /

-Nyáron
-Ősszel
-Télen

21,68- - " - /
11,52- - " - /
8,16- - » - /

_ и _
_ ti _

_ TI _

I



29.ábra: A szénmonoxid-szennyezodés heti átlagos válto
zása, évszakonként /1976-78/

PPm 1

3o J
28

Fyár /5=27,1/ 

/VI.-VII.-VIII./26
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18
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/III.-IV.-V./16 J

Ősz /5=14,4/ 

/IX.-X.-X1./
14 i

12

Tél /5=1о,2/ 

/XII.-I.-II./
lo J

8 J

6

T

hétH. K. SZE. CS. P. SZÓ. V.
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-Évi átlagban : 18,о ppm /az e.ü.h.é. 14,4o-szorosa /.

A vizsgált időszakban a mérőhely 699 db. átlagos napi 
szennyeződési értékéből egyetlen egy sem volt az egész
ségügyi határérték alatti ! A legkevésbé szennyezett 

nap átlagos koncentrációja 2,7 ppm volt, ami az egész
ségügyi határérték 2,16-szorosa. A legszennyezettebb 

nap átlagos koncentrációja 6o ppm volt, ami a megenge
dettnek 48-szorosa ! Az év során a szénmonoxid-koncent- 

ráció tehát igen tág határok között változik.

A város évi átlagos szénmonoxid-szennyeződési értékének 

kénytelenek vagyunk - jobb közelités hiján - az egyet
len szénmonoxid-szennyeződést mérő állomás 699 db. napi 
átlagértékének átlagaként kapott 18 ppm-et elfogadni,ami 
az egészségügyi határértéket 14,4-szeresen haladja túl. 

Feltehetően a város tényleges szénmonoxid-szennyeződése 

ennél valamivel alacsonyabb, ugyanis ennek az egyetlen 

mérőállomásnak az adataiból nem vonhatunk le messzemenő 

következtetéseket. Az azonban mindenképpen elmondható, 
hogy a város egyes rosszul szellőző forgalmas pontjain 

a szennyeződés igen veszélyes koncentrációkat érhet el, 

amit a szénmonoxid-szennyeződés átlagos évi járása is 

szemléletesen bizonyit /3o.ábra/. Ezek a riasztóan nagy 

átlagértékek megkövetelik, hogy a legrövidebb időn belül 
hathatós intézkedéseket tegyenek a szénmonoxid-szennye
ződés csökkentése érdekében.

A városban a járműforgalom intenzitása nőni fog, igy 

hosszabb távon nem számíthatunk az emisszió lényeges 

csökkenésére. Az imisszió mértékének csökkenését legin
kább a széles utcák tervezése, parkosítás, gyorsforgal
mi utak, létesítése, a gépjármüvek tüzelőanyagfogyasztá
sának helyes beállítása eredményezheti.



3o.ábra: A szénmonoxid-szennyezodés évi átlagos eloszlása /1976-78/
ppm
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7. Tatabánya fluorszennyeződése

A fluorszennyeződéssel foglalkoznunk többek között a- 

zért fontos, mert a fluor rendkívül agresszív gáz, és 

vegyületei is igen mérgezőek. A.legnagyobb fluorszeny- 

nyezoforrások az aluminiumkohék. Tatabányán is az alu- 

miniumkohó bocsátja ki a .fluorszennyeződós döntő hánya
dát. A tatabányai aluminiumkohó az ország nyersalumini- 

umtermelósének mintegy 15-2o %-át adja. A termelés 1966- 

-ban 13.700 tonna /HAIHTZ Е.1968/, 197o-ben 14.5oo ton
na, 1977-ben 16.500 tonna /KOVÁCSIÉ NAGY Á.1978/ volt.
A termeléssel együtt a fluoremisszió is növekedett. Az 

emisszió 1974-ben becslések szerint 12o tonna H2F2 volt 

/BALOGH Е.1974/.

Az imisszió mértékének megállapítására 1978.1.25. és 

1978.IV.26. között három mérési ponton végeztek mérése
ket, amelyek az aluminiumkohótói З00, 12oo, és 15oo m 

távolságra voltak. A fluoremisszió mértéke a szennyező
forrás körüli 2-3 km-es körzetben eléggé nagy, mérté
két döntően a meteorológiai és domborzati viszonyok ha
tározzák meg. Általában 2-3 km-en túl a fluorszennyező
dés akkora higulást szenved, hogy az imisszió mértéke 

az egészségügyi határérték alatti. Ködös, borult, in- 

verziós téli időszakokban a fluorszennyeződés nem ke
rülhet a magasabb légrétegekbe, hanem leszorul a talaj- 

közeibe. A szélirányba eső mérési pontokon gyenge és 

közepes szélerősség esetén a szennyezőforrástól 2-3 km- 

-re, sőt azon túl is mérhetünk a higiénés határérték 

feletti koncentrációkat.

Az elmondottakat bizonyítják a mérési eredmények /23. 

táblázat/. A MUKKÁSŐRSÉG mérőhelynél minden érték az 

egészségügyi határérték feletti, sőt a téli értékek 

/1-6 hét/ igen magasak, elérik az egészségügyi határ
érték 1,5-2-szeresét. Február második felétől kezdve 

a mérési eredmények csökkenő tendenciájuak, a tavaszi



I

23.táblázat
Eluor-szennyeződési értékek /egyszeri mintavételi sorozat//KOVACSNÉ líAGY Á.1978/

Mérési Mérések 
pontok /tAg/m-5- 

ben
ÁprilisJanuár Február Március/hetek/ /hetek/ /hetek/

5. 6. 7. 8. 9.1. 2. 3. 4. lo. 11.
Első
sorozat
Második
sorozat

2o,l 2o,8 2o,7 15,9 18,7 16,7 15,4 12,8 14,1 12,9Munkás
őrség 

/15oo m/
21,9 16,8 19,7 16,7 17,3 17,5 13,о 14,о 14,5 14,3

I
Átlag 21,o 18,8 2o,2 16,3 13,o 17,1 14,2 13,4 14,3 13,6 оэ

H
IElső

sorozatTatabá- 7,1 9,5 7,8 lo,3 4,3 7,5 6,9 6,1 6,78,onyai 
Szénbá- Második 
nyász sorozat 
Autójav.
/Зоош/ ítlag

11,0 5,7 12,1 9,4 8,1 6,1 4,9 9,1 7,3 8,1

9,5 6,2 11,3 8,6 9,2 5,2 6,2 6,7 7,48,o

Első
sorozatMátyás 

király
utcai Második 
orvosi sorozat 
rendelő
/12oo m/Atlag

9,7 6,5 9,4 6,3 8,8 5,9 5,7 7,4 6,0 6,5

7,5 4,1 7,2 9,1 7,4 6,7 7,9 5,2 5,8 4,9

8,6 5,3 7,7 7,1 6,3 6,3 6,8 6,3 5,9 5,7
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- a szennyezőanyagok higulását elősegítő - kedvezőbb 

időjárási helyzeteknek köszönhetően. A TATABÁNYAI SZÉN
BÁNYÁSZ AUTÓJAVÍTÓ és a MÁTYÁS KIRÁLY-UTCAI ORV»REND. 
mérési pontok átlagértékei az egészségügyi határérték 

alattiak /kivéve a TATABÁNYAI SZÉNBÁNYÁSZ AUTÓJAVÍTÓ 

mérési pont 3. heti mérési eredményét/, időben alig 

változnak. Bár a TATABÁNYAI SZÉNBÁNYÁSZ AUTÓJAVÍTÓ mé
rési pont van a legközelebb az aluminiumkohóhoz, mégis 

itt alacsony értékeket mértek, mivel ez a mérési hely 

széltől viszonylag védett völgyben fekszik. Ezzel szem
ben a szélirányba eső MUNKÁSŐRSÉG mérési ponton észlelt 

értékek jóval az egészségügyi határérték felettiek. A 

MÁTYÁS KIRÁLY-UTCAI ORV.REND. mérőállomás átlagértékei 
összhangban vannak az aluminiumkohótól mért távolság
gal.

A fluorszennyeződés terjedését is - mint az egyéb szeny- 

nyezőanyagokét - a meteorológiai viszonyok határozzák 

meg.

Az aluminiumkohó termelési technológiáját nem változ
tatták meg, igy a termelés növekedésével a gyártás so
rán felszabaduló fluor mennyisége növekedett. Ennek meg
akadályozására az elszívó kapacitást kb. lo-15 %-al meg
növelték, de a kohóból kikerülő fluQr mennyiségét csök
kenteni nem tudták /KOVÁCSNÉ NAGY Á.1978/.



- 83 -

IV. A LEVEGŐSZENNYEZŐDÉS METEOROLÓGIAI TÉNYEZŐI

A meteorológiai kutatásokban az utóbbi időben egyre je
lentősebb szerephez jutottak a levegőszennyeződés és a 

különböző meteorológiai elemek kapcsolatát analizáló 

vizsgálatok. Az ilyen jellegű elemzések elvégzéséhez 

meg kellett határozni a levegőszennyeződés fő fázisait, 

valamint azokat a meteorológiai tényezőket, amelyek a 

levegőszennyező anyagok terjedésére, térbeli és időbe
li eloszlására döntő hatással vannak.

A levegőszennyeződósnek három, egymástól jól elkülönít
hető szakasza van, az emisszió, a transzmisszió és az 

imisszió. Emissziónak valamely forrásból időegység a- 

latt a levegőbe bocsátott szennyezőanyagok mennyiségét 
nevezzük. Transzmisszió alatt a kibocsátott szennyezőa
nyagok elszállitódását, higulását, fizikai-kémiai átala
kulását, mig imisszió alatt a szennyezőanyagok talajkö
zeli koncentrációját értjük /PÁLINKÁS L.-SZEPESI D.- 

- VÁRKORYI T.1975/.

A meteorológiai tényezők a legjelentősebb befolyást a 

transzmisszió, vagyis a szennyezőanyagok elszállitódá- 

sa, higulása folyamán gyakorolják. A szennyezőanyagok 

higulását, vagy felhalmozódását a térben és időben gyak
ran és markánsan változó meteorológiai tényezők idézik 

elő. Ezt a komplex légköri mechanizmust összetevőire 

bonthatjuk, úgymint a szél iránya, sebessége, változé
konysága, a függőleges hőmérsékleti rétegződés, a mecha
nikus és termikus turbulencia, a felszin érdessége.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a szél irányát, 

sebességét, a függőleges hőmérsékleti rétegződést és 

a termikus turbulenciát vizsgáljuk meg, Tatabánya négy 

évi /1975-78/ meteorológiai adatsorai alapján. Mint az
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előző fejezetek során láttuk, a magas szennyeződési 
koncentrációk szinte kizárólag a téli félévben fordul
nak elő, igy elegendő a téli félév meteorológiai viszo
nyait áttekintenünk.

1, A függőleges hőmérsékleti rétegződés Tatabányán

A levegő diffúziós képességét erősen befolyásolja ver
tikális hőmérsékleti szerkezete. Ha a léghőmérsékletet 
a magasság függvényében ábrázoljuk, a hőmérsékleti pro
filt nyerjük /31.ábra; SZEPESI D.1967/.

A hőmérsékleti rétegződést a függőleges hőmérsékleti 
gradienssel jellemezhetjük. A troposzférában normális 

körülmények között a hőmérséklet a magassággal loo m- 

-ként átlagosan o,65 °C-al csökken. Ha a hőmérséklet a 

magassággal nem változik, izotermiáról, ha növekszik, 

inverzióról beszélünk. Ha a nyugvó levegő hőmérséklete 

loo m-ként 1 °C-al csökken, akkor a légrétegződés adia
batikus /utalva arra, hogy az adiabatikusan emelkedő, 
nem telitett levegő virtuális hőmérséklete loo m-ként . 
kb. 1 °C-al csökken/, ha ennél erősebben, akkor szuper- 

adiabatikus /SZEPESI D.1967/.

A hőmérsékleti gradienstől /irányától és nagyságától/ 

függően az eredetileg nyugalomban lévő levegőben függő
leges mozgások jöhetnek létre /termikus turbulencia/,igy 

a hőmérsékleti gradienssel jellemezhető a levegő asze
rint, hogy milyen feltételeket biztosit a függőleges 

légmozgások számára. A légállapot a hőmérsékleti gradi
enstől függően lehet stabilis /erős inverzió;inverzió; 
gyenge inverzió/, gyengén stabilis /pozitív izoterm;ne
gatív izoterm/ és labilis /normális;szuperadiabatikus/ 

/24.táblázat/.



24.táblázat

A függőleges hőmérsékleti gradiens kategóriái /SZEPESI D.1967/

Stabili- Az alsó 3oo m-es lég- 
tási ka- réteg átlagos hőmér- 
tegória sékleti gradiense

Т/ z /°G/loo m/

Elnevezés

> 1,51 IErős inverzió 1
CD
U1

Közepesen erős i. IStabilis 2 l,ol - l,5o

Gyenge inverzió o,51 - l,oo3
-i

Pozitiv izoterm 4 o,ol - o,5oGyengén

stabilis
Izoterm

Negativ izoterm 5 -o,5o - o,oo

Normális 6 -l,oo —0,51

й -1,01Labilis 7



31.ábra: Különböző hőmérsékleti profilok /SZEPESI D.1967/
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Megvizsgáltuk a függőleges hőmérsékleti rétegződés 

téli félévi alakulását. Hazánkban mindössze két he- 

. lyen, Budapesten és Szegeden vannak rádiószondás fel
szállások, igy jobb közelítés híján a Pestlőrinci Aero- 

lógiai Obszervatórium mérési eredményeit dolgoztuk fel, 

és interpretáltuk Tatabányára. A két helység légvonal
beli távolsága nem jelentős, mindössze 6o-7o km, azon
ban meg kell jegyeznünk azt, hogy a két mérőhely mor
fológiai adottságai jelentősen eltérőek /Pestlőrinc 

sikvidéken, Tatabánya völgyben fekszik/, igy köztük a 

tényleges légállapotokban - különösen az alsó 2oo m-es 

légrétegben - nagy különbségek lehetnek, melyek kikü
szöbölése nem állt módunkban.

Minden egyes felszállás esetén maximum négy egymás fö
lött elhelyezkedő, különböző hőmérsékleti rétegződésű 

légréteget vizsgáltunk, looo m tengerszint feletti ma
gasság eléréséig/*5^ Azzal a kikötéssel éltünk, hogy az 

inverziós és izoterm légrétegek pestlőrinci észlelése
kor a Bánhidán mért szélsebesség nem haladhatta meg a 

6 m/s -ot, mivel az erős szelek felszakítják az inver
ziókat és izotermiákat;.az ilyen észleléseket tehát 

nem vehettük figyelembe.

Stabilis légállapot a téli félévben az összes eset 2o,6 

%-ában fordult elő, a gyengén stabilis légállapot rész
aránya 32,6 % /a kettő.együtt 53,2 %!/, mig a labilis 

légállapoté 46,8 % /25.táblázat/. A stabilis légálla
pottal járó inverziós esetek legnagyobb gyakorisággal 
januárban /22,7 %/, és novemberben /22,3 %! fordulnak, 

elő, mig gyakoriságuk márciusban a legkisebb /14,7 %/. 
Télen a hideg felszín felett gyakran felépülnek erős

^^égy légréteg együttes vastagsága a vizsgált időszak 

összes rádiószondás felszállásának mindössze 3,2 %-ában 

nem érte el az looo m tengerszint feletti magasságot.
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25»táblázat

A különböző hőmérsékleti rétegződésű légrétegek átlagos 

relativ gyakorisága a téli félév hónapjaiban /%//1975-78/ 

/Budapest Aerológiai Obszervatórium/
Stabilis légáll. Gyengén stab. Labilis légáll. 

légáll, 
IDŐSZAK Erős Közepes Gyenge Poz.'Neg. 

inv. erősségű inv, izot. izot. 
________ inv, _______________

Normális Szuper- 
adiab.

8,9 4,3
21,4

8,2 8,9 21,9
3o,8

39,4 8,4
OKT.

47,8

6,3 7,4 24,6
32,o

* ll,o 5,o 39,8 5,9
NOV.

22,3 45,7

7,6 6,1 

21,5
7,8 lo ,8 27,1 34,2 6,4

4o,6
DEC.

37,9

9,7 4,5
22,7

37,8 6,58,7 24,3
33,o

8,5
JAK.

44,3

8,6 25,1

33,7
36,5 9,5' 7,3 4,8

2o,4

8,2
FEBR.

45,9

6,1 6,7 2o,6 

27,4

' 5,o 46,1 11,8 

57,9

3,7
MÁRC.

14,7

7,6 8,6 24,o

32,6
8,3 4,7

2o, 6
38,8 8,o

TÉLI
FÉLÉV 46,8
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lehűléssel és lassú leszálló légmozgással járó anti
ciklonok. Ezek általában vastag és igen erős gradi- 

ensü inverziós légrétegek kialakulásával járnak.

A gyengén stabilis légállapotot jelentő izotermiák gya
korisága a téli félévben 27,4 % és 37,9 % között válto
zik. Leggyakrabban decemberben, legritkábban március
ban lépnek fel. Az inverziókhoz hasonlóan a függőleges 

kicserélő légmozgást fékezik, fennállásuk kapcsolódik 

az inverziók kialakulásához.

A stabilis és gyengén stabilis légrétegek együttes re
lativ gyakorisága a téli félév minden hónapjában igen 

magas, 42,1 % és 59,4 % között változik, és ezzel pár
huzamosan a labilis légállapottal összefüggő erősen 

negativ hőmérsékleti gradiensü légrétegek relativ gya
korisága az egész év során a téli félévben a legala
csonyabb, 4o,6 % és 57,9 % közötti.

Mindez arra utal, hogy a téli félévben a levegőszennye
ző anyagok higulását elősegítő, függőleges átkeverő 

mozgásokkal járó labilis légállapot létrejöttének és 

tartós fennállásának lehetőségei jelen esetben is erő
sen korlátozottak voltak. A függőleges hőmérsékleti ré
tegződés hiven tükrözi a téli félévi sajátos be- és ki
sugárzási viszonyokat.

Megvizsgáltuk a különböző hőmérsékleti rétegződésű lég
rétegek felszállási.időpontok szerinti relativ gyakori
ságát /26.táblázat/. Az inverziós légrétegek relativ 

gyakorisága kora reggel, a napi hőmérsékleti minimum 

fellépésekor a legnagyobb /27,1 %/, mig délben, a na
pi .hőmérsékleti maximum beálltakor a legkisebb /14,7 

%/. Az inverzió főként éjszakai és kora hajnali, reg
geli jelenség. Az izotermiák relativ gyakorisága 27- 

-36 % között változik, relativ gyakoriságuk éjszaka és 

kora reggel a legnagyobb /36,4 %;35,6 %/, mig délben a
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26.táblázat

Л különböző hőmérsékleti rétegződések időpontok 

szerinti relativ gyakorisága /%/ /1975-78/ /Buda
pest Aerológiai Obszervatórium/

Stabilis légáll. Gyengén stab.Labilis lég- 
légáll. . áll.

Erős KözepesGyenge Póz. Neg. 
inv. erőssé-inv. izot. izot. 

gü inv.
Eormá-Szuper- 
lis
lé/^rét. légr.

adiab.

lo,5 5,1 8,6 9,5 26,9 37,4 2,o
0

GMT 36,424,2 39,4

lo,8 6,8 9,6 lo,2 25,4 34,2 3,o
6

GMT 35,627,1 37,3

5,3 3,8 5,7 6,5 2o,7 4o,5 17,5
12

GMT 14,7 27,2 58,1

7,4 4,1 7,8 9,2 23,3 43,6 4,6
18
GMT 19,3 32,5 48,2
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legkisebb /27,2 %/. A labilis légállapottal járó lég
rétegek relativ gyakorisági számértékei a stabilis 

légállapotu rétegek ugyanezen jellemzőivel ellentétes 

képet mutatnak, relativ gyakoriságuk kora hajnalban 

a legkisebb /37,3 %/, délben a legnagyobb /58,1 %/.

Ezeket a jellegzetes napi meneteket a nap során válto
zó be- és kisugárzási viszonyok okozzák. A hosszú téli 

félévi éjszakákon az erős kisugárzás hatására gyakran 

keletkeznek talajközeli, ill. talaj inverziók és izoter- 

miák. A nappali besugárzás hatására a földfelszin fel- 

melegszik, a légkör legalsó rétegének hőmérsékleti.ré
tegződése labilissá válik, és megindul a konvekció. A 

labilis légréteg legvastagabb a hőmérsékleti maximum 

beálltakor. A hőmérsékletcsökkenéssel vastagsága foko
zatosan csökken, ezzel párhuzamosan a hőmérsékleti ré
tegződés előbb negativ, majd pozitiv izotermmé, végül 
inverzióssá válik. A téli félévben - különösen télen - 

gyakran előfordulhat az az eset, hogy az igen gyenge 

nappali besugárzás nem képes a földfelszint úgy felme- 

legiteni, hogy az éjszaka és kora reggel felépült erős 

inverzió felszakadjon. így az inverziós rétegződés egész 

nap, sőt több napon át fennállhat.

A különböző hőmérsékleti rétegződésű légrétegek diffú
ziós képességét legjobban a hőmérsékleti gradiens jel
lemzi /27.táblázat/. Az inverziók átlagos gradiense 

1,63 °C/loo m,.igen nagy; a téli félévben az inverzi
ók igen erősek. Az izotermiák átlagos gradiense -0,08 

°C/loo m, ugyanez a labilis rétegződésű légrótegek e- 

setén -o,85 °C/loo ra, nagyobb, mint a nyugvó levegő át
lagos függőleges hőmérsékleti gradiense, ami kedvező 

feltételeket biztosit a szennyezőanyagok magasba jutá
sának.

A légrétegek átlagos vastagságára jellemző, hogy az át
lagos gradiens értékének csökkenésével párhuzamosan az
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27.táblázat

A különböző hőmérsékleti rétegződésű légrétegek 

átlagos hőmérsékleti gradiense /1975-78/ 

/Budapest Aerolégiai Obszervatórium/

Stabilis légáll. Gyengén st. 
légáll.

Labilis lég
áll.

Erős KözepesGyenge Póz. 
inv. erőssé- inv. izot. 

gü inv.

ITormá-Szuper- 
lis
légrét.légr.

Neg. 
izot. adiab.

2,62 1,26 o,77 o,28 -o,76 -1,27Gra- -o,2o
diens
/*/

1,63 -0,08 -o,85C/iog

28.táblázat

A különböző hőmérsékleti rétegződésű légrétegek 

átlagos vastagsága. /1975-78/
/Budapest Aerológiai Obszervatórium/

Stabilis légáll. Gyengén st. 
légáll.

La.bilis lég
áll.

Erős KözepesGyenge Póz. Neg. 
inv. erőssé- inv. izot. izot. 

gü inv. 

Kormá-Szuper- 
lis
légrét.légr.

197,5 238,5 272,9 333,2 424,8 659,7 437,4

adiab.

Vastag
ság ~

621,9234,7 4oo, 7/m/
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átlagos légretegvastagság nő, kivéve a szuperadiabati- 

kus légrétegeket /28.táblázat/. Ezek átlagos gradiens- 

- és vastagságértékét az adatsorból elhagyva az átla
gos vastagság és az átlagos gradiens között a korrelá
ciós együttható r=-o,599. A korrelációs együttható ab- 

szolutérté'ke - tekintve az adatpárok csekély /6/ szá
mát - nem elég nagy ahhoz, hogy a légrétegek átlagos 

gradiense és átlagos vastagsága közötti kapcsolatot 

legalább 95 %-oa biztonsággal reálisnak Ítélhessük. E 

nem túl szoros negativ irányú kapcsolatnak az lehet az 

oka, hogy az erős inverziók általában erős kisugárzás 

következtében lépnek fel, és az erősen lehűlő felszín 

felett mintegy 15o-25o m vastag inverziós párna kelet
kezik. A kis abszolutértékü gradienssel rendelkező lég
rétegek /gyenge inverziók, izotermiák/ nem szélsőséges 

meteorológiai viszonyok között alakulnak ki, gyakrabban 

és nagyobb vastagsággal keletkeznek, mint az егоз inver
ziók. A leggyakrabban és leginkább átlagos körülmények 

között a normális rétegződésű légrétegek jönnek létre, 

igy átlagos vastagságuk is a legnagyobb. A szuperadia- 

batikus légrétegek is - hasonlóan az erős inverziókhoz - 

szélsőséges meteorológiai feltételek között, erős nap
pali besugárzás hatására, viharos szelekkel járó hideg
frontbetörésekkor, vagy hidegfront utáni helyzetekben 

keletkeznek, amikor a felsőbb /néhány loo m vastagságú/ 
légrétegek erősen lehűlnek. Általában a talaj fölötti 

4-5oo m vastag légrétegben jönnek létre, majd fölöttük 

a hőmérsékleti rétegződés előbb-utóbb átmegy normális 

rétegződésbe. Egy légréteg átlagos vastagságára - a hő- 

mérsékleti rétegződéstől eltekintve - 5644 adat átlaga
ként 47o m adódott.

A továbbiakban áttekintjük az egymás fölött elhelyezke
dő különböző hőmérsékleti rétegződésű légrétegek hőmér
sékleti típusok szerinti összetételét /29.táblázat/.
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29.táblázat

A különböző légrétegek hőmérsékleti tipusok szerinti 
összetétele /%//1975-78/ /Budapest Aerológiai Obsz./

!

Gyengén st. Labilis 

légáll.
Stabilis légáll.

légáll.
Erős KözepesGyenge 
inv. erőssé-^- inv. 

gü inv.
Póz. Heg.Horm.Szup. 
izot. izot.lé^r.ad.

légr.

8,4 5,4 6,8 8,o 15,4 38,5 17,5 loo%=2131
adat

---------------------------------------------------------------- /ossz.adat
37,8%-а/

M T W 1 •
SZINTEH

H 2o, 6 56,o23,4N
СП

H
PH 11,8 5,4 8,8 lo, 2 28,1 33,4 2,3 loo?S=1893

adat
-----------------------------------------------------------------/ossz.adat

33,6%-a/

S И-
-H SZINTa 25,9 38,3 35,8VWa*oW

4,7 2,9 6,7 6,9 3o,2 47,1 1,5 loo%=1184
adat

/ossz.adat 

21,o%-a/

Éh III.
EH

:S SZINT 48,614,3 37,1:o
fa

rá

I 2,8 3,5 8,4 9,3 31,5 41,7 2,8 loo?5= 43o
adatIV.EH

/ossz.adat 

7,6%-e,/
SZINT 14,7 4o,o 44,5

5644 ada.t=
=loo%
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Az inverziók relativ gyakorisága a talaj fölötti máso
dik légrétegben a legnagyobb, meghaladja a 25 %-ot; a 

talaj inverziók /a legalsó rétegben/ az összes esetnek 

mintegy 2o %-át adják; mig a harmadik és negyedik 

szintben az inverziók aránya közel egyforma, 14-15 %.
A téli félévben gyakori jelenség a talaj inverzió, a 

talaj fölött 2-3oo m magasságban elhelyezkedő inverzió, 

sőt télen igen nagy gyakorisággal lépnek fel egymás fö
lött elhelyezkedő inverziós légrétegek. A talaj inverzi
ók nagyrészt kisugárzási inverziók, mig a magasabb lég
rétegekben fennálló inverziók hideglégpárna-inverziók, 

vagy talaj inverziók felszakadásával és alapjuk magasba 

emelkedésével létrejött inverziók.

Az izotermiák közül a pozitiv izoterm rétegeknek is a 

talaj fölötti második légrétegben legnagyobb a gyakori
sága. Kialakulásuk körülményei megegyeznek az inverziók 

felépülésének körülményeivel. A negativ izoterm légré
tegek relativ gyakorisága egyre nő az egymás fölött el
helyezkedő rétegekben, közvetlenül a talaj fölött 15 %, 
a harmadik és negyedik rétegben 3o-32 % körül stabilizá
lódik, kétszer akkora, mint a közvetlen talaj fölötti 

. légrétegben. Az első és második szintben gyakoriak az 

inverziók és pozitiv izoterm rétegek, és mivel a hőmér
sékleti rétegződés előbb-utóbb normális jellegűvé válik, 

az ezek feletti magasabb lógrétegekben nagy gyakoriság-' 
gal.lépnek fel negativ izoterm légrétegek, az inverziós, 

ill. pozitiv izoterm és a normális légrétegződés közötti 
átmenetként. Ez indokolja a negativ izoterm légrétegek
nek a felsőbb rétegekben való gyakoribb fellépését. Az 

izotermiák együttes relativ gyakorisága 23-41 %.

A normális és szuperadiabatikus légrétegek együttes re
lativ gyakorisága az izotermiákhoz és inverziókhoz vi
szonyítva - a második légréteg kivételével - minden 

szintben a legnagyobb, 35-56 %. Legnagyobb aránnyal köz-
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vétlenül a talaj fölötti légrétegben szerepelnek, mivel 
a szuperadiabatikus légrétegeknek itt igen nagy a gya
koriságuk. /17,5. %/. A téli félév"enyhébb" hónapjaiban 

/okt.-nov.-márc./ az "erősebb" nappali besugárzás ha
tására vagy frontátvonuláskor közvetlenül a talaj fölött 

gyakran kialakulnak labilis egyensúlyi állapottal járó 

szuperadiabatikus légrétegek. A magasban fellépésük már 

jóval ritkább. A talaj fölötti második légrétegben az 

inverziók és izotermiák nagy relativ gyakorisága miatt 

a labilis légrétegek kialakulása viszonylag ritkább, 35. 
%-oa, a hőmérsékleti szintek közül itt a legalacsonyabb. 
A harmadik és negyedik légrétegben a relativ gyakoriság 

nagyobb, 4o-5o % között alakul.

Érdekes eredményeket kaptunk az egymás fölött elhelyez
kedő különböző légrétegek hőmérsékleti szintenkénti át
lagos hőmérsékleti gradienseinek vizsgálatánál /Зо.táb
lázat/. Az erős inverziók átlagos hőmérsékleti gradien
se az alsó három szintben meghaladja a 2 °C/loo m-t, 

legerősebb a gradiens a talaj fölötti második /2,87 °C/ 
loo m/ és harmadik /2,86 °G/loo m/ légrétegben. A köze
pesen erős inverziók szintenkénti átlagos gradiensei kö
zött nincs jelentős eltérés, 1,21 °C/loo m és 1,34 °C/ 
loo m között alakulnak. A gyenge inverziók átlagos gra
diense gyakorlatilag minden légrétegben ugyanakkora, 
o,76 °C/loo m - o,78 °G/loo m közötti, mig az inverziók 

átlagos gradiense l,lo °C/loo m - 1,81 °C/loo m között 

változik. A magasabb légrétegekben /ált. a 2.és 3.szint
ben/ erősebb inverziók alakulnak ki, mint a talajon.

A pozitiv izoterm légrétegek átlagos gradiense a külön
böző légrétegekben - hasonlóan a gyenge inverziókhoz - 

azonos, o,27 °C/loo m - o,29 °G/loo m közötti. A nega
tiv izoterm légrétegek átlagos gradiensei között sincs 

nagy különbség, legerősebb a gradiens a közvetlen talaj
fölötti szintben, leggyengébb a negyedik légrétegb.eh,

v v *>•. ■V£

Vi X
mt'*
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Зо.táblázat

A különböző hőmérsékleti rétegződésű légrétegek 

átlagos hőmérsékleti gradiensei, hőmérsékleti 
szintenként /1975-78/ /Budapest Aerológiai Obsz./

Stabilis légáll. Gyengén stab. Labilis lég
áll.Grad. 

/C/loo
légáll.

Erős KözepesGyenge Póz.' Heg. NormálisSzuper- 
inv. erőssé-inv. izot. izot. légrét. adiab.

gü inv.légr.
m/

2,29 1,29 o,76 o,29 -o,26 -o,79 -1,24
I.

M SZINT 1,52 -o,o7 -o,93EHaNСО 2,87 1,21 o,78 o,28 -о,18 -о,74 -1,51
II.н

EHW
^ SZINT -0,06$ 1,81 -o,79

,4 2,86 1,34 o,76 o,27 -o,21 -o,75 -1,33*o}xj III .
H
eh SZINTEH 1,57 -o,12 -o,77:ow:oРч
ra 1,86 1,29 o,77 o,27 -o,14 -o,77 -1,533 IV.«4EH

SZINT l,lo -o,o5 -o,82

-» * ^
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az átlagos gradiens -o,14 °G/loo m és -o,26 °C/loo m 

közt változik. Tehát elmondhatjuk, hogy az izotermiák 

átlagos gradiensei között kicsi az eltérés, azok -o,o5 

°C/loo m és -o,12 °C/loo m közöttiek.

4

A normális légrétegződés tapasztalt átlagos gradiensei 
is nagyjából hasonlóak - -o,74 °C/loo m és -o,79 °G/ 
/loo m közöttiek kevéssel nagyobbak, mint a normá
lis . légrétegződésre jellemző -0,65 °C/loo m-es gradi
ens. A szuperadiabatikus légrétegeknek.hasonló a sajá
tosságuk, mint az erős inverzióknak /t.i. a talaj fö
lötti magasabb légrétegekben az átlagos gradiens erő
sebb, mint a közvetlen talaj fölötti légrétegé/. Az át
lagos gradiensek -1,24 °G/loo m és -1,53 °G/loo m-es 

intervallumon belül változnak.

Az egymás fölött elhelyezkedő különböző légrétegek át
lagos vastagságát hőmérsékleti szintenként tekintve /31. 

táblázat/, a stabilis légrétegekről elmondható, hogy az 

összes légréteg.közül legkisebb az átlagos vastagságuk 

/186 m - 282 m/. A különböző erősségű inverziók átlagos 

vastagsága a második, harmadik szintben a legnagyobb, 

hasonlóan az inverziók átlagos gradiensértékeinek vál
tozásához /kivéve az erős inverziókat/. Ez a tény is 

azt bizonyltja, hogy a talaj fölött 2-5oo m magasan ke
letkező inverziók erősebbek és vastagabbak, mint a talaj
inverziók, ami viszont nagy szerepet játszik az u.n. 

"fumigation"-effektus téli félévi gyakori kialakulásá
val együttjáró magas talajmenti szennyezőanyag-koncent
rációk létrejöttében és hosszú időn át tartó fennállá
sában.

Az izotermiák hőmérsékleti szintenkénti átlagos vastag
ságának alakulásában pontosan olyan jellegzetesség fi
gyelhető meg, mint átlagos gradienseik változásában. A 

gyengébb átlagos gradiensértékekhez /-o,o5 °C/loo m;

N
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31»táblázat

Az egymás fölött elhelyezkedő különböző hőmérsékleti 
rétegződésű légrétegek átlagos vastagsága, hőmérsék-. 
leti szintenként /1975-78/ /Budapest Aerológiai Obsz./

Légrét. Stabilis légáll. 

vast. -------------------------
Gyengén st. 
légáll.

Labilis lég
áll.

Erős KözepesGyenge Póz. Heg.- Honná- Szuper- 
inv. erőssé- inv. izot. izot. lis 

gü inv.
/m/ adiab. 

légrét.légr.
193 236 267 31o 456 591 456

M Tи ->-•EH
H SZINT
N 4o6229 548
xn

Hи 2o3 24o 28o 334 4o4 75o 374
Э II. 

SZINTa 386237 727'Й.
юи

186 249 39o 456 673 317282
й III. 

:o SZINTA 661244 444:oРЧ

a 2o6 229 244 Зоб 347 611 251
IV.Eh

SZINT
233 338 589

•i' VJ



- 99 - .

-о,об °С/1оо гп/ kisebb átlagos vastagságérték /338 m; 
386 m/ tartozik, az erősebb átlagos gradiensekkel / 

-o,o7 °C/lop m;-o,12 °C/loo m/ nagyobb átlagos vastag
ság párosul. Az izoterra légrétegek átlagos vastagsága 

nagyobbmint az inverzióké, Зоб m és 456 m között 

változik.

A normális és szuperadiabatikus légrétegek átlagos vas
tagsága a legnagyobb /251 m - 75o m/. A normális réteg
ződésű légrétegek átlagos vastagsága 591 m és 75o m 

közötti, a legvastagabbak a talaj fölötti második és 

harmadik légrétegben figyelhetők meg. Az átlagos vas
tagság és átlagos gradiensértékek között nem fedezhe
tő fel szoros összefüggés, hacsak az nem, hogy az átla
gos gradiensértékek között és az átlagvastagságok között 

sincs nagy különbség. A szuperadiabatikus légrétegek e- 

setén a közvetlenül a talaj fölött kialakuló légrétegek 

átlagos gradiense a magasban létrejöttékénél kisebb, 

viszont átlagos vastagságuk nagyobb, ami azonban hőmér
sékleti szintenként fokozatosan csökken.

Korábban láttuk, hogy a szuperadiabatikus légrétegek 

átlagos gradiensét és átlagvastagságát elhagyva, a kü
lönböző légrétegek e jellemzői közötti korrelációs e- 

gyüttható értékére r= -o,599 adódott. Hőmérsékleti 
szintenként ugyanezt a vizsgálatot ugyanigy elvégezve 

a korrelációs együtthatókra a következő értékeket kap
juk: I,szint : r= -o,942o 

II,szint : r= -o,8764 

III,szint : r= -o,89o9 

IV.szint j r= -o,8776
Általánosan is, de hőmérsékleti szintenként különösen 

élesen jelentkezik az a már-már szabályszerűség, hogy 

a légrétegek átlagos gradienseinek fokozatos csökkené
sével átlagos vastagságuk fokozatosan nő, kivéve eza- 

lól a szuperadiabatikus légrétegeket. Az utóbbiak ada-
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tait a korrelációszámításból kihagyva nem követtünk 

el nagy hibát, mivel relativ gyakoriságuk a téli fél
évben mindössze 8 %.

A légrétegek tipusát figyelmen kivül hagyva, átlagos 

vastagságuk vizsgálatánál a következő értékek adód
tak: I,szint : 358 m

II,szint : З69 m 

III,szint : 365 m 

IV.szint : 313 m

A mérőhely /Pestlőrinci Obszervatórium/ átlagos tenger
szint feletti magassága 14o m, Tatabánya városé 12o -
- 17o m, nagyjából egyező. A négy egymás fölött elhe
lyezkedő különböző légréteg átlagos összvastagságára 

14o5 m-t kaptunk, a lógréteg alapja tengerszint felett 

14o m-en, teteje 1545 m-en található. A négy légréteg
nek ez az 14o5 m-es átlagvastagsága a következő két ab
szolút szélsőérték között változik :
- Minimális vastagság :
- Maximális

44o m 

: З8З0 m

Megvizsgáltuk a talaj fölött elhelyezkedő légrétegek 

vertikális hőmérsékleti szerkezetét. Vizsgálatunk looo 

m tengerszint feletti magasság eléréséig, vagy négy 

egymás feletti különböző hőmérsékleti rétegződésű lég
rétegre terjedt ki. A légrétegek száma szerint a követ
kező gyakoriságokat tapasztaltuk :
- looo m t.sz.f. magasságig 1 légréteg van /233 eset/,

az összes eset lo,9 %-a ;
2 légréteg van /699 eset/,
az összes eset 32,8 %-a ;
3 légréteg van /783 eset/,
az összes eset 36,8 %-a ;
4 légréteg van /416 eset/, 

az összes eset 19,5 %-a

_ tt _ _ 11 _

_ II _

_ II _ _ 11 _

i
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A vizsgált időszak vertikális hőmérsékleti rétegződés- 

-profiljait 12o különböző tipusba soroltuk, az egymás 

fölötti különböző légrétegek száma /1-4/ szerint /32. 

táblázat/. Ha egy légréteg hőmérsékleti gradiense a 

24. táblázat szerinti 1-3 kategóriába esik /inverziók/, 

akkor a légréteget "S" betűvel jelöltük /utalva arra, 

hogy az inverziók stabilis légállapottal járnak/; ehhez 

hasonlóan ha a gradiens a 4-5 kategóriába esik /izoter- 

miák/, akkor a légréteg a "GY" jelölést /gyengén stabi
lis légállapot/, ha a gradiens a 6-7 kategóriába tarto
zik /normális és szuperadiabatilcus légrétegződés/, ak
kor az "L" jelölést kapta /labilis légállapot/.

Ha looo m tengerszint feletti magasságig mindössze egy 

légréteg található, akkor talajinverziót,nem, vagy igen 

ritkán tapasztaltunk. Az izotenniák /ált. negativ izo- 

term légrétegek/ relativ gyakorisága is kicsi /11,6 %/. 
így ezen esetek döntő hányadát a normális és szuperadi- 

abatikus légrétegek adják. Ezek az esetek általában vi
haros szelekkel járó frontbetörésekhez kapcsolódnak.Le
vegőegészségügyi szempontból az ilyen helyzetek nagyon 

kedvezőek.

Ha looo m tengerszint feletti magasságig két légréteg 

figyelhető meg, akkor 9 tipus különíthető el. Belőlük 

a vizsgált időszakban 8 tipus fordult elő, melyek kö
zül az egészségügyileg egyértelműen kedvezőtlen típu
sok /SGY;SL;GYS;GYGY/ relativ gyakorisága 26,0 %, az 

egyértelműen kedvező tipusoké /LGY;LL/ 41,1 %. A többi 
tipus kedvező, yagy kedvezőtlen voltát nem lehet pon
tosan elbírálni.

Három egymás fölött elhelyezkedő légréteg esetén az 

összes lehetséges variáció száma 27, amelyből feldol
gozásunkban 26 tipus fordult elő. Az egészségügyileg 

kedvezőtlen /D-el jelölt/ tipusok relativ gyakorisága
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32.táblázat,a./
Az egymás fölött elhelyezkedő különböző hőmérsékleti 
rétegződésű légrétegek típusai /Budapest Aerológiai 
Obszervatórium/ /1975-78/

*

Talaj fölötti
Légrétegek

száma
Gyakoriság1. 2. 3. 4.

/db./légréteg
A talaj fölött egy 

hőmérsékleti lég- 

réteg található

S о
27 233GY

2o6L

SS о
A talaj fölött két 

különböző hőmérsék
leti rétegződésű 

légréteg található

28GYS
lo8LS

GY S 9
699GY GY 37

162GY L
68L S

GYL 149
138L L

S S S о
□ S
□ S
□ s
□ s
□ s
□ s
□ s
□ s
□ GY
□ GY
□ GY
□ GY
□ GY

S GY 4
S L 4
GY 4s
GY 18GY
GY L 92
L L lo
L GY 28

A talaj fölött 

három különböző 

hőmérsékleti ré
tegződésű légré
teg található

L L 27
S S 2

26GY 783S
S L 42
GY S 

GY GY
4

12
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□GY GY L
S GY 

В GY L GY
В GY L L

32
L S 9

36
18

L 5S S
86L GYS

L S L
GY S 

GY GY 

GY L 

L S

93
18L
35L

123В L 

В L 

В L 

В L

12
GY 25L

L L 18

S S S S о
S s GYS о

LS S S о
GY S
GY GY ■
GY L
L S

S S о
В S
В s

s 1
s 2

S S о
Ш S GY 1S L_

S L LS о
S GY S

GY S
GY S
GY GY S
GY GY GY
GY GY L
GY L
GY L
GY L
L S
L S

S о
11В S 

В s 

в s 

в s 

в s

GY
L 5

A talaj fölött 

перу különböző 

hőmérsékleti 
rétegződésű lég- В S
réteg található В S

В S

3
2
8

loS
V> -19GY

L 5
S S о

6В s GY
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с./

I

S L L 8Sffl
s L GY S 4В
s L GY GY 1ffl• Л

/ GY LS L 24S
LS L S о
L GYS L о

S L L L о
GY S S S о
GY GYS S о

В GY L 1S s
GYВ GY S 5S

a GYGY GY 5S
a GY 17GY LS

A talaj fölött a 

négy különböző a 

hőmérsékleti ré- a 

tegződésü légró- 

teg található

LGY 2S S
GY L GY 7S
GY S L L 3
GY 0GY S S

416a GY GY S GY 3
a GY GY loS L
a GY GY GY 1S

GY GYGY GY о
GY GY GY L о

a GY GY L S 1
6a GY GY L GY

GY GY L L о
GY L S S о

6GY L GYS
GY L S L 2

LGY GY S 2
И GY L GY GY 1
Ш GY L GY L 15

GY L L S о
GY L L GY о

И GY L L L 2
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d./

L 1S S s
L GY 7S s

sL L 4S
L loGYS S
L 12GY GYS

GYL L 4oS
L L 13S S

GYL L 19S
L L L 2S
L GY S 1S

GY 17L GY S
GY 13L LS

L GY GY 3S
L GY GY GY 2

A talaj fölött 

заеду különböző 

hőmérsékleti ré- a 

tegződésü légré- a 

teg található

416L GY GY L 4□
L GY L loSS
L GY L GY 39
L GY L L 2
L L L S о
L L GY 4Sa
L L L 4a s
L L GY S о
L L GY GY о
L L GYa L 9
L L S S о
L L GYL о
L L L L 1a

■4V-'v *
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39,0 %, mig a kedvező /S-el jelölt/ tipusok relativ 

gyakorisága 3o,8 %,

A lehetséges variációk száma négy légréteg esetén 81, 
ekkor már igen bonyolult a légrétegek egymáshoz való 

kapcsolódása. Adatsorunkban 56 ilyen .tipus volt megfi
gyelhető. Közülük az egészségügyileg kedvezőtlen /ffl-al 
jelölt/ tipusok relativ gyakorisága 41,1 %, mig a ked
vező /ш-el jelölt/ tipusoké 21,9 %• A többi tipust nem 

tudtuk besorolni.

Az összes /12о/ tipust tekintve az általunk kedvezőtlen
nek tartott tipusok /47/ relativ gyakorisága 32,1 %, a 

kedvező tipusoké /21/ 38,7 %, a többi tipus egyértelmű
en nem volt besorolható.

A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a téli fél
év nagy részében a levegőnek a szennyezőanyagok higulá- 

sát jelentősen befolyásoló vertikális hőmérsékleti ré
tegződése igen kedvezőtlen, a szennyezőanyagok magasabb 

légrétegekbe jutását erősen gátolja.

2. Füstkonfigurációk

A levegőszennyező üzemek kéményeiből kiáramló füst alak
ját, higulását, terjedését leginkább a levegő vertikális 

hőmérsékleti rétegződése befolyásolja. Tekintve, hogy 

Tatabányán a levegőszennyező anyagok döntő hányadát az 

ipari üzemek kéményei bocsátják a levegőbe, feltétlenül 
meg kell vizsgálnunk a füstkonfigurációkat a hőmérsékle
ti rétegződés különböző tipusai szerint. SZEPESI D./1967/ 

"Légszennyező anyagok turbulens diffúziójának meteoroló
giai feltételei Magyarországon" c. munkájában irodalmi 
adatok alapján 6 füstkonfigurációs tipust ismertet, me
lyek röviden a következők/32.ábra/:
I.tipus /LOOPING/ : Keskeny füstcsik, oszcilláló raoz-
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gással. Erősen instabilis hőmérsékleti gradiens /6-7/, 

és lo m/s -nál kisebb szélsebesség esetén jön létre. A 

kéményből kikerülő szennyezőanyagok gyorsan diffundál- 

nak. Ez a tipus a talaj erős felmelegedése esetén, fő
leg nappal jön létre. Levegőegészségügyileg kedvező.

II.tipus /СOEING/ : A füst kupalakban terül szét, amely 

neutrális /б-os kategória/ és izoterm /4-5-ös kategó
ria/ közötti gradiens esetén alakul ki. Felhős, szeles 

helyzetekben lép fel, általában kedvezőnek mondható ti
pus.

III.tipus /FAMING/ : Hosszan elnyúló füst. Inverziós 

helyzetekben lép fel /1-3-kategóriák/. A füst áramlása 

lamináris, vertikális kiterjedése kicsi; ilyen esetben 

a füst hosszú utat megtehet igen csekély higulással. 

Vastag inverziók esetén, általában gyenge szél,.derült 

égbolt és hótakaró fennállásakor figyelhető meg. Leve
gőegészségügyileg általában kedvező tipus.A mi esetünk
ben ezt a tipust azonban levegőegészségügyileg kedve
zőtlennek kell elbirálni, figyelembe véve, hogy Tata
bánya város völgyben fekszik, ahol gyenge szelek esetén 

viszonylag nagy a D-i szelek relativ gyakorisága, és 

az ipartelep felől a lakóterületek felé száll a szeny- 

nyeződés.

IV.tipus /LOFTING/ ; Felfelé szóródó füst. Általában 

napnyugtakor keletkezik, mikor az indifferens hőmérsék
leti gradienst a kémény szájáig talaj inverzió váltja 

fel. Ez a tipus csak néhány óráig marad fenn, mig a ta
laj inyerzió magassága a kémény magasságát meg nem ha
ladja. Az inverzió nem engedi a szennyezőanyagokat a 

talajra jutni; az inverzió feletti labilis légrétegben 

a szennyezőanyagok erősen felhígulnak. Levegőegészség
ügyileg a legkedvezőbb tipus.

V. tipus /FUI.1I GAT ION/ : Lefelé terjeszkedő füst. Télen
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főleg napközben lép fel, olyankor, amikor a kémény fe
lett inverzió képződött, alatta pedig a besugárzás ha
tására labilis a légrétegződés. A füst teljes egészé
ben a talaj feletti loo-3oo m-es légrétegbe szorul le.
A talaj közelében igen magas szennyeződés-koncentráci
ók lépnek fel, ami még a kéménytől nagy távolságra is 

jelentkezik. Az ilyen helyzetekben esetleg fennálló 

köd a tipus fennmaradási hajlamát növeli. Általában, eh
hez a. típushoz kapcsolódnak a szmoghelyzetek.

VI.tipus /TRAPPING/ ; Két inverziós légréteg közé zárt 

labilis légrétegződésben fellépő füstcsik. Ritkán elő
forduló, levegőegészségügyileg kedvező tipus.

A tatabányai erőmüvek és a cementgyár kéményei 12o-l6o 

m magasak. A tipizálásnál az alábbi kritériumokat vet
tük alapul:
LOOPING : Közvetlenül a talaj fölött lévő légréteg hő- 

mérsékleti gradiense б-os, vagy 7-es tipusu ; a légré
teg vastagsága legalább 4oo m.

GONIKG : A talaj fölött lévő légréteg hőmérsékleti gra
diense az 5-ös tipusba tartozik; a légréteg vastagsága 

legalább 4oo m.

FANNING : A talaj fölötti légréteg hőmérsékleti gradi
ense az 1-4-tipusba tartozik; a légréteg vastagsága 

legalább 25o m.

LOFTDIG : A talaj fölötti légréteg hőmérsékleti gradi
ense az 1-4 kategóriák valamelyikébe tartozik; a légré
teg vastagsága nem haladja meg a loo m-t. A fölötte lé
vő légréteg hőmérsékleti gradiense az 5-7-tipusok közé 

tartozik; a légréteg vastagsága legalább 15o m.

FUMIGATION : A legalsó légréteg hőmérsékleti gradiense 

az 5-7-tipusok egyikébe tartozik; a légréteg vastagsága 

25o-4oo m közötti. A fölötte lévő légréteg hőmérsékleti
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gradiense az 1-4 típusok valamelyikébe tartozik; a lég
réteg vastagsága legalább loo m.

TRAPPING : A talaj fölötti légréteg hőmérsékleti gradi
ense az 1-4 típusok egyikébe tartozik; a légréteg vas
tagsága a loo m-t nem haladja meg. A talaj fölötti má
sodik légréteg hőmérsékleti gradiense az 5-7 típusok kö
zé tartozik; vastagsága legalább 15o m. A talaj fölötti 

harmadik légréteg hőmérsékleti gradiense az 1-4 kategó
riák egyikébe tartozik.

/к/Eredményül a következőket kaptuk:' '

/427/ 2o,o % 

/ 92/ 4,3 % 

/803/ 37,7 % 

/228/ lo,7 % 

/547/ 25,7 % 

/ 34/ 1,6 %

LOOPING
CONING
PANNING
LOPTING
FUMIGATION
TRAPPING

ÖSSZES ESET : /2131/ 

loo,о %

Esetünkben a levegőegészségügyileg kedvezőtlen típusok 

/PANNING;FUMIGATION/ relativ gyakorisága 63,4 %, 
gészségügyileg kedvező.típusoké /LOOPING;CONING;LOPTING; 
TRAPPING/ pedig 36,6 %, Mindezek az adatok is igazolják, 

hogy a téli félévben éghajlatunkon a levegő vertikális 

hőmérsékleti rétegződése a szennyezőanyagok felhalmozó
dásának kedvez.

az e-

3. A szélirány-szélsebesség Tatabányán

A levegőszennyeződés alakulásában jelentős szerepük van

7h7A számítások a Pestlőrinci Obszervatórium adatai alap
ján készültek, igy a kapott eredmények csak bizonyos 

fenntartásokkal fogadhatók el, hiszen a két terület dom
borzati sajátosságai eltérőek, ami jelentékeny eltérése
ket okozhat az alsó l-2oo m-es légrétegben.
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a szélirány-szélsebesség-tényezőknek. A szélirány meg-, 
határozza a szennyezőanyagok elszállitódásának irányát. 

Mivel a szelet azzal az iránnyal jelöljük, ahonnan ér
kezik, célszerű a szélrózsát 18o °-al elforgatni, hogy 

meghatározhassuk a szennyezőanyagok áramlásának irá
nyát.

A szélsebesség hatása kettős. Egyfelől meghatározza azt 

az időt, amely alatt a szennyeződés a kibocsátás helyé
től a felfogó helyekig eljut, másrészt nagyon jelentős 

szerepe van a szennyeződések felhígulásában. A szeny- 

nyeződéselc koncentrációja fordított arányban áll a szél
sebességgel /SZEPESI D.I967/.

A szélsebesség a magassággal változik, a légkör alsó 

looo m-én általában a magassággal növekszik. Magassági 
széladatok nem álltak rendelkezésünkre, azonban a tata
bányai ipari üzemek kéményei nem olyan magasak, hogy a 

talajmenti széladatok feldolgozásával nyert eredmények 

ne biztositanának a valóságos viszonyoknak megfelelő 

jó közelítést.

Tatabányán az átlagos szélsebesség a téli félévben 3,6 

m/s, az uralkodó szélirányok IC /36,8 %/ és NY /23,6 %/, 
/33.táblázat/. Az uralkodó szélirányok ilyen kialaku
lásában jelentős szerepet játszanak a Vértes és Gerecse 

áramlást módositó hatása, valamint a Tatabányai-medence 

szélcsatorna-jellege. Az ÉNY-ról érkező óceáni áramla
tok a domborzati tényezők hatására itt jórészt NY-ivá 

válnak, mig a DIC-i szelek a medencében hasonló okok mi
att K-i szelekké válnak. A téli félévi szélrózsa szé
pen tükrözi a helyi domborzati tényezőknek a.szélirány
gyakoriságra gyakorolt igen erős hatását /33.a.ábra/.

A levegőszennyező üzemek elhelyezkedése és a sajátos 

szélviszonyok okozzák a város levegőszennyeződésének 

legnagyobb problémáját. A legnagyobb és legerősebben
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33.táblázat
A szélirány-szélsebességgyakoriságok a téli félévben /1975-78/

széls 3 45 678 9 lo >lo ÖSSZESEIT RELATÍV
GYAK/%/

* 1 2/m/s/
szél
irány

É 45 2o 23 3 14 11 6.1 1383 12 4,7

ÉK 869 3 11 9 527 2o 2 2,9

i
95 Hl 168 113 223 178 41 8o 18 35 lo 36,8lo72К HиH

I4,645 3o 32 9 12 2 3DK 1 134

116 49 44 16 25 2o 9 7 4 3 2D 295 lo,l

DTTY 134 55 31 11 2o 18 4 4 277 9,5

687 23,6ITY 215 lol 148 39 3o 53 18 2o 3 8 2

ÉUY 85 5o 4o 19 11 8 5 6 3 227 7,8

ÖSSZESE1I762 436 495 213 396 299 88 121 25 55 26 2916 loo, о

RSL.GYAX. 26,1 15,o 17,o 7,3 13,6 lo,2 3,o 4,2 0,8 1,9 0,9 loo, о
/%/



33.ábra a./: Tatabánya téli félévi szélrézsája/1975-78/

É 4,7 %
7,8 %

2,9 %I

NY К*23,6 % 36,8 %
4,6 %

9,5 %
' t

D lo,l %

33.ábra b./í A 18o °-al elforgatott téli félévi szélró
zsa /1975-78/

É lo,l %

9,5 %
4,6 %

NY К 23,6 %
У36,8 %

2,9 %
7,8 %

D 4,7 %

2 mm = 1 %
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szennyező üzemek, a városnak az uralkodó szélirányok sze
rinti két szélén helyezkednek el, igy a levegőszennyező 

anyagok mindkét szélirány esetén a sűrűn lakott terüle
tekre jutnak. A szennyezőanyagok transzportjának pontos 

irányát igen.jpl szemlélteti a 18o °-al elforgatott 

szélrózsa /33.b.ábra/. Ezek a fő irányok : NY, K, É-ÉK.
A város NY-i területein leginkább a DK-i részen lévő i- 

pari üzemek /cementgyár, Alu-kohó, I.sz.Erőmű/ szennye
zőanyagai okoznak magas imissziós értékeket; K-i irányú 

áramlással pedig főleg a bánhidai II.sz. Erőmű szennye
zőanyagai jutnak lakott területek fölé; mig a város É- 

-ÉK-i, sűrűn lakott újvárosi szektorában ezen ipari ü- 

zemek együttesen, kb. fele-fele arányban alakítják ki 
az imissziót.

A levegőszennyeződés területi eloszlásában fontos szere
pet játszik a szélsebesség. A gyenge szelek általában a 

szennyezőanyagoknak a kibocsátó források közvetlen köze
lében való lerakódását segitik elő, mig a közepes erős
ségű és erős szelek távoli területek szennyeződését o- 

kozzák. A szélsebesség jelentősen befolyásolja a szeny- 

nyezőapyagok áthelyeződését, valamint higulásuk folyama
tát is. Kis, vagy közepes szélsebességek esetén a szeny- 

nyezőanyagok a forrásból való kiáramláskor nem szenved
nek erős kezdeti higulást, nagy koncentrációban juthat
nak le a talajszintre. Lehetővé teszik továbbá, hogy a 

szennyezőanyagok nagy utat tehessenek meg különösebb 

higulás nélkül. így a szennyező üzemekhez közeli lakó
területek megvédése szempontjából legkedvezőtlenebb a 

gyenge szelek fellépése, mig a távolabbi területek védel
ménél a legkedvezőtlenebbek a közepes erősségű szelek.

Tekintettel arra, hogy Tatabányán egyaránt vannak szeny- 

nyezőforrásokhoz közeli és távoli lakóterületek, levegő
egészségügyi szempontból egyértelműen csak az erős és i- 

gen erős szelek a kedvezőek, melyek együttes részaránya
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a téli.félévben meglehetősen alacsony, 34,6 % /34.táb
lázat/, Többek között ez is egyik előidézője annak,hogy 

a város levegőszennyeződése a téli félévben az egész
ségügyi határértéket gyakran jelentősen meghaladja.

Itt említjük meg a mechanikus turbulencia szerepét a 

levegőszennyeződés kialakulásában, amelynek mértékéről 
nem állt mérési adat rendelkezésünkre. A mechanikus 

turbulencia a felszin érdessége által a felette haladó 

levegőben létrejövő örvényes szerkezetű légmozgás. Mér
tékét az érdességi elemek /domborzat, épületek, növény
zet/ és a szélsebesség együttesen határozzák meg. Álta
lában a nagyobb érdesség és a nagyobb szélsebesség növe
li a mechanikus turbulenciát /SZEPESI D.1967/. Levegő
egészségügyi szempontból legelőnyösebb az igen erősen 

örvénylő légmozgás, mivel ez a szennyezőanyagokat di
namikusan higitja. A gyenge mechanikus turbulencia kis
mértékű higulást okoz, ugyanakkor elősegiti a szennye
zőanyagok gyors talajközelbe való jutását.

4. A keveredési rétegvastagság Tatabányán

A levegőszennyeződést befolyásoló, eddig tárgyalt mete
orológiai elemek íjiellett fontos tényező a keveredési 
rétegvastagság is. Egy adott légtér szennyeződéspoten
ciálja
tos szerepe van a keveredési rétegvastagság nagyságának, 
változásának.

/я/ nagyságának kialakulásában, változásában fon-

A levegőszennyező anyagok higulási viszonyainak jelleg
zetes napi és évi járása van. A higulási viszonyok a 

nap során délután a legkedvezőbbek, mig éjszaka és kora

/я/Szennyeződéspotenciál: az a maximális szennyezőanyag
tömeg, amelynek a levegőbe jutása mellett az általa oko
zott talajközeli imisszió a higiénás határértéket még
nem lépi túl.
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34«táblázat
A gyenge /1-2 m/s/, közepes /3-4 m/s/, erős /5-6 m/s/ és igen erős /7- m/s/ szelek 

téli félévi átlagos gyakoriságai, a leggyakoribb szélirányok feltüntetésével /1975-78/

SZÉLIRÁNYRELATÍV

GYAKORISÁG
SZÉLKATEGÓRIÁK GYAKORISÁG

FŐ MÁSOD-
MAXIMUM IMAXIMUM

H
■f*

1198GYEITGE SZELEK 41,1 m к

KÖZEPES ERŐSSÉGŰ SZELEK 7o8 24,3 К NY

ERŐS SZELEK 695 23,8 К NY

IGÉK ERŐS SZELEK 315 lo,8 К NY

■')
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hajnalban a legkedvezőtlenebbek. A keveredési réteg- 

vastagság egy város különböző pontjain nem egyforma, 
függ a beépitettsóg különböző sajátosságaitól. Ápri
lis és szeptember között korlátlannak tekinthető, vi
szont, a téli félévben erősen korlátozott /GUBOLA M. 
1969/.

A keveredési rétegvastagságot a következő módon hatá
roztuk meg:
- Napi maximális keveredési rétegvastagság: A pestlő
rinci 12 GMT-s rádiószondás felszállásból szerkesztett 

függőleges hőmérsékleti profil, és Bánhida napi maxi
mum-hőmérsékletének száraz adiabatikusan való kiterjesz
tésével kapott egyenes által meghatározott metszéspont 
magasság szerinti koordinátája.
- Napi minimális keveredési rétegvastagság: A pestlő
rinci о GMT-s rádiószondás felszállásból szerkesztett 

függőleges hőmérsékleti profil, és Bánhida napi mini
mum-hőmérsékletének száraz adiabatikusan való kiter
jesztésével kapott egyenes által meghatározott metszés
pont magasság szerinti koordinátája.
- Napi átlagos keveredési rétegvastagság: A napi mini
mális és maximális rétegvastagság számtani közepe.

Eredményeinket négy év /1975-78/ téli félévének adatso
raiból számított értékek segítségével nyertük. A maxi
mális /délutáni/ keveredési réteg átlagos vastagságának 

kifejezett évi járása van. Április és szeptember között 

- mint már említettük - gyakorlatilag korlátlannak te
kinthető, mig október és március között átlagos vastag
sága erősen korlátozott, 445 m-től 1276 m-ig terjed / 

34*ábra/. A téli félévi átlag 594 m. Az átlagos maximá
lis vastagság legkisebb decemberben /445 m/, de a janu
ári /469 m/ és novemberi /493 m/ átlag sem éri el az 

5oo m-t, mindez pedig a levegőszennyező anyagok felhal-
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mozódásának kedvez. A maximális keveredési rétegvas
tagság átlagos téli félévi ingása elég nagy, 831 m. A 

rétegvastagság erős növekedése márciusban, jelentős 

csökkenése októberben kezdődik. A o-5oo m közötti 
maximális keveredési rétegvastagság esetén a szennye
zőanyagok higulásánalc csak erősen korlátozott lehető
ségei vannak; 5oo-looo m közötti maximális keveredési 
rétegvastagság esetén a higulásnak gyengén korlátozot
tak, looo m feletti maximális keveredési rétegvastagság 

fellépésekor korlátlanok a feltételei. Ez utóbbi az e- 

setek 24,4 %-ában, a higulást gyengén korlátozó felté
telek az esetek 36,о %-ában, és erősen.korlátozottak 

39,6 %-Ъап fordultak elő /35.táblázat/. A téli félévi 
hónapok során a higulást gátló o-5oo m közötti maximá
lis keveredési rétegvastagság relativ gyakorisága lo,7 

%;és 56,6 % között változik, a változás iránya fordí
tottja a havi átlaghőmérséklet-változás irányának. A 

relativ gyakoriság a leghidegebb hónapokban /dec.-jan./ 

a legmagasabb, mig a legkisebb októberben és márciusban.

Az 5oo-looo m közötti maximális keveredési rétegvastag
ságértékek relativ gyakoriságai a téli félévben 24,о % 

és 41,7 % között változnak. Legalacsonyabb a gyakoriság 

márciusban, legmagasabb novemberben és februárban.

A higulásnak korlátlan feltételeket biztositó, looo m-t 
meghaladó maximális keveredési rétegvastagságértékek 

relativ gyakorisága 5,6 % és 65,2 % között alakul, magas 

februárban /22,1 %/ és októberben /37,4 %/, mig márci
usban a legnagyobb /65,3 %/• A többi.hónapban a relativ 

gyakoriság igen kicsi, 5-9 % közötti. Látható tehát, 

hogy a keveredési rétegvastagság számottevő növekedésé
re márpiusban, jelentős csökkenésére októberben számít
hatunk .

A maximális keveredési rétegvastagság ingása a téli fél-
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35.táblázat

A keveredési rétegvastagság különböző kategóriáinak 

relativ gyakorisága /%/ /1975-78/ /téli félév/

Kev.re- Kev. Téli
félévtegvast.réteg- X. XI. XII. I. II. III. 

kát./га/ vast. 
fantái

1. 27,6 51,7 54,8 56,6 36,3 lo,7 39,6

2. 58,7 9o,o 9o,3 88,8 73,6 28,1 71,60-5oo

3. 97,5 98,4 99,2 loo,o 97,6 93,4 97,7

1. 35,o 41,7 39,6 35,2 41,6 24,о 36,о

9,7 lo,4 23,6 52,9 23,45ol-
-looo

2. 33,9 lo, о

3. 2,5 1,6 o,8 o,o 2,4 5,8 2,2

1. 37,4 6,6 5,6 8,2 22,1 65,3 24,4

lool-
felett

2. 7,4 o,o o,o 0,8 2,8 19,o 5,o

3. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1

loo,o loo,o loo,o loo,o loo,o loo,o loo,o

ÖSSZESEN loo,o loo,o loo,o loo,о loo,о loo,о loo,о

loo,о loo,о loo,о loo,о loo,о loo,о loo,о

1= napi maximális keveredési rétegvastagság 

átlagos
3= " minimális

II2= » II

II
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évben igen nagy lehet, abszolút minimumára о m-t, ab
szolút maximumára 2963 m-t kaptunk.

A minimális /éjszakai/ keveredési réteg átlagos vastag
ságának is jellegzetes a téli félévi változása /34.áb
ra/. A téli félév hónapjaiban az átlagos minimális ke
veredési rétegvastagság o-38 m között változik, a vál
tozás mértéke és igy az átlagos ingás is kicsi, 38 m. A 

téli félévi átlagos minimális keveredési rétegvastagság 

27 m. Ez a keveredés számára rendelkezésre álló igen 

csekély rétegvastagság megteremti a szennyezőanyagok 

nagy talajmenti koncentrációjának lehetőségét. Az átla
gos minimális keveredési rétegvastagság is októbertől 
/31 m/ kezdve fokozatosan csökken, decemberben /о m/ éri 
el minimumát, majd márciusig /38 m/ fokozatosan nő.

A téli félévben a minimális keveredési rétegvastagság 

adatainak döntő többsége o-5oo m közötti, bizonyítják 

ezt a relativ gyakorisági értékek is, amelyek 93,4 % és 

loo % közöttiek /35.táblázat/. Az 5oo m-t meghaladó mi
nimális keveredési rétegvastagság kivételesnek tekint
hető. Előfordulása nagy szélsebességekkel járó erős hi
degfrontbetörésekhez kapcsolódik.

A minimális keveredési rétegvastagság adatainak o,l %- 

-a haladja meg az looo m-t, 2,3 %-& az 5oo m-t, 13,3 

%-& a 2oo m-t, 26,о %-a a loo m-t, viszont 42,5 %-& о m! 
Ingása is nagy a téli félévben, abszolút minimumra о m, 
abszolút maximumra lo49 m adódott.

Az elmondottakból következik, hogy a napi átlagos keve
redési rétegvastagság átlagos téli félévi menete is u- 

gyanolyan jellegű, mint az előző paramétereké. A napi 
átlagos keveredési rétegvastagság októberben /439 m/ és 

márciusban /646 m/ a legnagyobb, december /262 m/ és 

január /262 m/ folyamán a legkisebb, téli félévi átlaga 

339 m /34.ábra/.



I

34.ábra: A keveredési rétegvastagság napi maximumának, napi átlagának és napi minimumának 

átlagos téli félévi eloszlása /1975-78/ napi
max.
napi
átl.
napi
min.

z
/m/

13oo

lloo

9oo

7oo

5oo

З00

loo -

I1
MÁRC. TÉLI FÉLÉV tOKT. JAI'T.UOV. DEC. FEBR.
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A számadatok azt igazolják, hogy a téli félévben az 

átlagos keveredési rétegvastagság rendkivül kedvező 

feltételeket teremt a,szennyezőanyagok felhalmozódása 

számára /35.táblázat/. A o~5oo m közötti napi átlagos 

keveredési rétegvastagságértékek relativ gyakorisága 

a téli félév hónapjaiban 28,1 % és 9o,3 % között vál
tozik, a téli félévi átlagos relativ gyakoriság 71,6 

%, igen magas. Az 5oo-looo m-es kategóriába eső adatok 

relativ gyakorisága 9,7 %-tól 52,9 ig terjed, a té
li félévi átlagos relativ gyakoriság 23,4 %• Az looo 

m-t meghaladó adatok relativ gyakorisága a téli fél
év hónapjaiban o-19 % közé esik, téli félévi átlagos 

relativ gyakoriságuk 5,о %.

A napi átlagos keveredési rétegvastagság átlagos téli 

félévi ingása 384 m, abszolút ingása ennél jóval ma
gasabb, 1674 m, ugyanis a napi átlagos keveredési ré
tegvastagság abszolút maximumára 1674 m, abszolút mi
nimumára о m adódott. Ennél az értéknél sokkal nagyobb 

a tényleges, azaz az egy napon belüli maximális és 

minimális érték különbségeként kapott abszolút ingás, 

ami 2578 m /maximum 2963 m, minimum 385 m/. A napi 
szélsőértékek különbségeként kapott tényleges ingás 

téli félévi átlaga 663 m, téli félévi járása teljesen 

összhangban van a maximális és minimális keveredési ré
tegvastagságok átlagos téli félévi menetével /35.ábra/. 

Az ingás legnagyobb októberben /841 m/ és márciusban 

/1126 m/, legkisebb decemberben /422 m/ és januárban 

/441 m/. A téli félévben az egyéb meteorológiai elemek 

/függőleges hőmérsékleti rétegződés, szélsebesség, 
turbulencia, stb./ mellett a keveredési rétegvastag
ság is kedvező feltételeket teremt a szennyezőanyagok
nak a talaj fölötti loo-5oo m-es légrótegben való 

felhalmozódása számára.



35.ábraj A keveredési rétegvastagság napi ingásának 

havi átlagai /1975-78/

z
/хп/

13oo -

lloo ■

9oo -

7oo -

5oo ■

3oo -

loo •

*
OKT. EOV. DEC. JAL. FEBR. MARÓ. TÉLI t

FÉLÉV
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V. A LEVEGŐSZEHNYEZŐDÉST ELŐSEGÍTŐ METEOROLÓGIAI TÉNYE
ZŐK EGYÜTTES ANALÍZISE ÉS KAPCSOLATUK A KÉNDIOXID- 

-SZENNYEZŐDÉSSEL

Az eddigiek aorán megvizsgáltuk a levegőszennyeződés 

mértékét döntően befolyásoló meteorológiai elemeket. 
Szükitsük le továbbiakban a vizsgálatunk tárgyát képe
ző meteorológiai tényezők körét kizárólag a levegőszeny- 

nyeződést kedvezőtlenül befolyásoló meteorológiai ele
mekre, azok együttes, komplex megjelenésének, valamint 
a konkrét levegőszennyeződéssel való kapcsolatuknak 

vizsgálatára.

1. Az inverziók különböző paraméterei

A korábbiakban már meghatároztuk a különböző erősségű 

inverziók relativ gyakoriságát, vastagságát, gradien
sét, időpontok szerinti relativ gyakoriságát. E paramé
terek téli félévi átlagára a következő értékeket kap
tuk : - Inverziók átlagos relativ gyakorisága: 2o,6 %\

_ _ M _ időpontok szerinti relativ 

gyakorisága: 24,2 %;о GMT 

6 GMT 

12 GMT 

18 GMT

27,1 %;
14,7 %; 
19,3 %;
235 m ; 
1,63 °C/ 

/loo m.

átlagos vastagsága 

átlagos gradiense
_ и _
_ 11 _

Az inverziók élettartamát az egymás után következő rá
diószondás felszállások számával fejezhetjük ki /36.táb
lázat/. Az inverziós ciklusok 4o,8 %-a egy felszállás 

Д> óra/hosszuságu volt, a bennük lévő inverziók az összes 

inverziós esetnek 12,4 %-át adják, azaz az inverziók 

egynyolcada különálló, egyes inverzió volt, vagyis élet-

\
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36.táblázat

A talajközeli inverziók élettartama, és relativ 

gyakoriságuk /1975-78/ /Budapest Aerológiai Obsz./

Adott hosszúságú A ciklusokban levő
inv. felszállások

Az inverziók 
élettartama
/az egymás u- __
tán következő 
inverziós fel
szállások szá
mában kifejezve/

ciklusok

relativ
gyakorisá-

relativ 
gyakorisá
ga /%/

szama szama
/db/ /db//%!ga

1 144 4o,8 144 12,4

}63 126 }з392
134 38,o 29,1713 213

6o4 15
5 lo 5o
6 66 >28711 51 14,4 24,7

637 9
68 48
319 271

lo 4 4o
11 3 33
12 2 24

2613 2
14 2 28

3o >3932 > 24 6,815 33,8
17 1 17
18 1 18
2o 1 2o
23 1 23
34 1 34
73 U ТУ

353 loo, оÖSSZESEN 1163 loo, о

I

"'s
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tartama nem haladta meg a 6 órát. A 2-3 felszállás 

hosszúságú /12-18 óra élettartamú/ inverziós ciklusok 

relativ gyakorisága 38,о %, ezek képviselik az inver
zióknak 29,1 %-át. A 4-8 felszállás hosszúságú /1-2 

napig tartó/ inverziós ciklusok relativ gyakorisága 

14,4 %, azonban a bennük lévő inverziók az összes eset 
24,7 %-át, kb. egynegyedét adják. A 8 felszállást meg
haladó időtartamú /két napnál tovább fennálló/ inver
ziós ciklusok az összes esetnek csak 6,8 %-át teszik 

ki, viszont a bennük lévő inverziók relativ gyakorisá
ga 33,8 %. A két napot meghaladó inverziós ciklusokon 

belül is az igen hosszú, négy napot - 16 felszállást - 

meghaladó inverziós helyzetek /általában hideglégpáma- 

-inverziók/ relativ gyakorisága mindössze 1,7 %, azon
ban ezek az esetek adják az inverziók 15,9 %-át !

Az 1163 talajközeli inverzióból 439 volt talaj inverzió, 

ez az esetek 37,7 %-a. A talaj inverziók átlagos vastag
sága 229 m, átlagos gradiense 1,52 °G/loo m. Általában 

megfigyelhető, hogy a ritkábban előforduló sekélyebb 

/max. 15o m vastagságú/ talaj inverziókban a gradiens 

nagyobb, mint a gyakrabban fellépő vastagabb talaj inver
ziókban.

2. Az inverziók és a felhőzet kapcsolata

Az inverziók és.a felhőzet között rendkivül szoros a 

kapcsolat /36.a.ábra/. Az inverziók két élesen elváló 

csoportra oszlanak. 25,6 %-uk /298/, azaz több, mint 
egynegyedük derült égbolt /o,l,2 olcta felhőzet/ esetén 

lép fel. A borult időben /6,7,8 okta felhőzet/ kiala
kuló inverziók csoportja az összes eset döntő hányadát, 
64,7 %-át /753/ adja.

Ennek a gyakorisági eloszlásnak a magyarázatát VENTURA



36.ábra a./i Az inverziók és a felhőzet kapcsolata 
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Е./19&5/ nyomán a következőképpen összegezhetjük :
A teljesen derült inverziós napokon nagy gyakorisággal 
lépnek fel kisugárzási inverziók. Hideg, derült anti- 

ciklonos téli éjszakákon létrejönnek a kisugárzási in
verziók kialakulásának feltételei. A teljesen borult 

égbolttal párosuló inverziós esetek előfordulásának 

nagy gyakoriságát a következőkkel magyarázhatjuk: Mivel 
az inverziós légréteg - a benne lévő stabilis légálla
potot jelentő hőmérsékleti rétegződés miatt - záróré
teget képez a függőleges légmozgások számára, az alsó 

légrétegekből felemelkedő szennyeződós.az inverziós 

légréteg alatt összegyűlik, és egy u.n. "dunsztróteg" 

alakul ki. /Itt jegyezzük meg, hogy a városok felett 

lévő szennyezett levegőkupola réteges szerkezetet ölt, 

és ennek kialakulásáért a hőmérsékleti inverziók és 

izotermiák a felelősek /KELEHFFY SZ.-MÓRIK J.-VARKONYI 
Т.1967//. Ez a légréteg másodlagos kisugárzási felü
letként szerepel, és erősen lehűlve megindul a konden
záció, ezáltal kisugárzási felhőzet képződik. Gyakran 

a talajon is megfigyelhető ez a jelenség, kisugárzási 
köd formájában. A teljesen borult égbolt mellett fel
lépő inverzió keletkezését megelőzően teljesen derült 

égbolt lehetett, és a felhőzet létrejöttét éppen az in
verzió fellépése okozhatta.

A másik, különösen télen előforduló speciális eset a 

hideglégpáma-inverzió. Fellépésekor a Kárpát-medencét 

hideg levegő tölti ki, felette a magasban meleg levegő 

áramlik. A légtömegek érintkezési felületén a turbu
lens átkeverő erők hatására keveredés indul meg, és 

stratus-felhőzet alakul ki. Ez az inverzió feloszlá
sáig fennállhat.

A teljesen borult égboltu inverziós esetek gyakorisá

ga 2,5-szer akkora, mint a teljesen derült égboltu in-
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verziós eseteké, azaz öt teljesen borult égbolttal já
ró inverziós felszállásra két teljesen derült égboltu 

inverziés felszállás jut.

Talaj inverziók esetén az inverziók előzőekben megálla
pított két nagy csoportja /t.i. kisugárzási és telje
sen borult égbolttal járó inverziók/ a.korábbinál még 

markánsabban megfigyelhető /36.b.ábra/. A talajinver
ziós esetek 39,о %-a /171/ derült égbolttal párosul.
A teljesen borult égbolttal járó talaj inverziók rela
tiv gyakorisága 48,5 % /213/. A két csoport gyakorisá
ga közel egyforma, a borult égbolttal fellépő talajin
verziók a derült égbolttal járó kisugárzási talaj inver
zióknak 125 %-a, azaz öt borult égbolttal járó talaj
inverzióra négy kisugárzási talaj inverzió esik.

Kisugárzási inverziók esetén főleg talaj inverzió jön 

létre, mig a teljesen borult égbolttal járó inverziók 

döntő hányada a magasban - leginkább a talaj fölötti 

2.,3. légrétegben - keletkezik. Ezt bizonyitja, hogy 

a teljesen derült égbolttal járó talaj inverziók /171/ 

a teljesen derült égboltu inverziós eseteknek /298/
57,4 % -át, mig a teljesen borult égbolttal járó talaj
inverziók /213/ a teljesen borult égboltu inverziós 

eseteknek /753/ mindössze 28,3 %-át adják.

A téli félévben a teljesen borult égbolt az inverziók 

kialakulása szempontjából nem kedvezőtlen, ugyanakkor 

a teljesen derült égbolt egyértelműen kedvező /VENTURA 

Е.1965/. Itt kell szót ejtenünk az inverziók és a köd 

kapcsolatáról. A vizsgált időszak alatt összesen 44 

esetben volt megfigyelhető Tatabányán köd, azaz téli 

félévenként átlagosan 11 ködös nap fordult elő. Minden 

ködös napon fennállt inverzió /37.táblázat/. A 44 kö
dös nap 13o rádiószondás felszállásából 112 volt inver
ziós felszállás, ez az összes esetnek 86,2 %-& !Mind-
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37.táblázat
Az inverziók és a köd kapcsolata

InverziósKödös na-Köd Inverziós légréte- Ködös Köd 
pok idő- tar- gek száma időpon- napok tarta-légrétegelc 
pontja tama . tönként. időpont- ma száma időp-ként

MГЫ daо. б. 12. 18. 
GMT GMT GMT GMT

6. 12. 18. 
GMT GMT GMT GM1
o.

1975.1.3. 9 1 1 1 2 1977.1.17. 7 1 1

- 4. 8и 1 12 18.13о - " - 2 о

2 - " -- » -13. 24 2 1 1 25. 7 2 2

- » -14. 24 2 2 II. 7. 8 11 2 о

- " -15. 24 1 1 1 17. 81 - " - 1 о

II.7. 24 3 3 1 Х.13.152 1 1 о о

Х.З. 1о 1 2 14.23_ II 2 1 о о

- " -23. 10 1 _ и _ 2о. 9 2 2 1 2о

- " -24. 3 1 _ и _ 21. 3 2 1 1 2о

- " -25. 13 2 1 _ и _ 24.11 1 1 1 1

- '» -26. 1о 26.112 1 _ 1! _ 1 2 о 1

- " -28. 3 1 1 XI. 7.21 1 21о

- " -29. 14 2 2 8.24_ и _ 1 1 1 2

- " -Зо. 14 1 1 _ и _ 9. 8 

XII.16.17

1 1 1 2

- " -31. 23 

1976.1.9. 6

1 1 1 2 1

2 2 17.15_ и _ 12

— н -1о. 3 1 1 -1978.III. 1.13 1 1 о

11.23. 22 1 1 XI. 2. 2 1 о 1о

- " -24. 15 

III.18. 6

1 1 3.18 1 1 1 о

2 1 _ и _ 4.15 1 2 о 1

Х.1о. 9 2 1 _ и _ 23.20 2.-3 11

1977.1.16.21 1 XII.14.13 2 111о
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össze 18 felszállás volt inverziómentes, pontosabban 

18 esetben fordult elő, hogy az alsó négy különböző 

légrétegben, vagy looo m-es tengerszint feletti magas
ságig megfigyelt légrétegekben nem volt inverzió. Mind
ez azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy ennél 
magasabban inverziós légréteg keletkezett.

Összesen 38 esetben volt az alsó négy légrétegben ket
tő, vagy több inverziós légréteg, amely az összes eset
nek 29,2 %-a, az inverziós felszállásoknak 33»9 %-a.

Az adatokat időpontonként megvizsgálva azt tapasztal
tuk, hogy а о GMT-s 44 felszállásból 41 /93,2 %/ volt 

inverziós felszállás, a 6 GMT-s 21 felszállás mind /loo 

95/, a 12 GMT-s 44 felszállásból 34 /77,3 %/, a 18 GMT-s 

21 felszállásból 16 /76,2 %/ volt inverziós felszállás.

Ezek az adatok is azt igazolják, hogy az inverzió főleg 

éjszakai és hajnali jelenség, továbbá azt, hogy köd 

létrejötte inverzió kialakulásához kapcsolódik.

3. Az inverziók és a szélirány-szélsebesség kapcsolata

Az inverziók és az összborultság közötti kapcsolathoz 

hasonlóan rendkivül szoros az összefüggés az inverzi
ók és a szélirány-szélsebesség között is.

Az inverziók fennállásakor megfigyelt szelek szélró
zsáját megvizsgálva.és azt az évi átlagos szélrózsával 
összehasonlitva /37.ábra./, látható, hogy inverziók ese
tén az uralkodó szélirány a K-i /esetek 43 %-а/, a má
sodlagos szélirányok a NY-i /18,2 %/.és a D-DITY-i /e- 

gyüttes relativ gyakoriságuk 21,1 %/. Az évi átlagos 

szélrózsában ugyan az uralkodó szélirány és a másodla
gos szélirányok / K-i, ill. D-DNY-i és Ш-l/ megegyez-
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nek az inverziős esetekével, de az uralkodó K-i szelek 

relativ gyakorisága /27,7 %/ jóval kisebb, a másodla
gos szélirányként jelentkező D-DNY-i szelek /együttes 

relativ gyakoriságuk 23,4 %/ relativ gyakorisága pe
dig kevéssel nagyobb, továbbá a NY-i szelek relativ 

gyakorisága /23,8 %/ jóval nagyobb, mint az inverziók 

esetében. E jellegzetes széliránygyakorisági-eloszlás 

magyarázatát a későbbiekben látni fogjuk.

Mindehhez tekintsük át az inverziós felszállások idő
pontjában megfigyelt gyenge /1-2 m/s/, közepes /3-4 m/s/ 

és erős /5-6 m/s/ szelek szélrózsáit /38.ábra/ I

A gyenge szelek esetén az uralkodó szélirány a NY-i / 

relativ gyakorisága 24,о %/, a K-i /2o,6 %/ és a D-DEY- 

-i /15,8 és 15,1 %/, azaz kifejezetten és egyértelműen 

uralkodó szélirány nem tapasztalható. Ilyen esetekben 

ezeknek a gyenge légáramlatoknak az irányát általában 

a helyi.domborzati, városszerkezeti tényezők határoz
zák meg.

Ezzel szemben a közepes erősségű szelek szélrózsájában 

az uralkodó szélirány a K-i /relativ gyakorisága 52,5 

%/, másodlagos szélirány a NY-i /18,6 %/, de a DK-D-i 
szőlek együttes relativ gyakorisága is közel 2o % /18,9
%/.

Az erős szelek szélrózsájában gyakorlatilag csak egy 

szélirány, a K-i dominál /relativ gyakorisága 78,о %/, 
másodlagos szélirány szinte nincs is, mivel a többi 
szélirány relativ gyakorisága 5 % alatti, vagy alig ha
ladja meg azt.

A közepes erősségű és erős szelek szélrózsájában a K-i 
szelek nagyobb gyakoriságának az az oka, hogy ezek a 

szelek télen főleg anticiklonális helyzetekben lépnek 

fel, csak közepesen, vagy mérsékelten erősek, igy ked-



38.óbya: Inverziós felszállások szélrózsája /1975-78/ 
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É 4,8 %

3,4 %
8,2 %

К 2o,6 %NY 24,o %

8,1 %

15,1 %

D 15,8 %*
b./: Közepes erősségű szelek esetén!

É 2,4 % 

l,o %3,1 %
КNY

18,6 % 52,5 %
3,5 %

8,o %

D lo,9 %

c./í Erős szelek esetén

É 2,7 % 

2,7 %o,7% .•
'»•. V“, КNY

6,8 % l,o % 78,o %1,7 %

D 6,4 %

2 mm = 1 %



- 128 -

veznek az inverziók kialakulásának. A D-i szelek ál
talában felmelegedést okoznak, ami nem segiti elő in
verzió kifejlődését. A NY-i, ÉNY-i szelek frontális 

helyzetekben fordulnak elő, amelyek gyors légtömegcse
rével járnak, igy szintén kedvezőtlenek az.inverziók 

kialakulása szempontjából /VENTURA Е.1965/. Ez a ma
gyarázata annak, hogy a közepes erősségű és erős sze
lek szélrózsájában a D-i, a NY-i és ÉNY-i szélirányok 

relativ gyakorisága viszonylag alacsony. Ugyancsak ez 

magyarázza a talajinverziós esetek széliránygyakori- 

ság-eloszlását is, ami teljesen összhangban van az in
verziós esetek széliránygyakoriság-eloszlásával /39. - 

4o.ábrák/.

Érdekesen alakul az inverziók és a szélsebességek kap
csolata is /41.ábra/. Az inverziók fellépésének idő
pontjában a leggyakoribbak a gyenge /1-2 m/s-os/ sze
lek, amelyek az esetek 5o %-át adják. A közepes erős
ségű /3-4 m/s-os/ szelek relativ gyakorisága 29,4 %, 
mig az erős /5-6 m/s-os/ szeleké 2o,6 %.

A szélcsend és az igen gyenge szelek a legelőnyöseb
bek az inverziók kialakulása és megmaradása szempont
jából. 99,73 %-oa konfidenciahatárral teljesül, hogy 

inverziós esetekben a gyenge szelek, inverziómentes 

esetekben pedig az erős.szelek szignifikánsan gyako
ribbak /VENTURA Е.1966/. Azonban közepes erősségű,30t 
gyakran erős szelek esetén is kialakulhatnak inverzi
ók. A közepes erősségű szelek esetén fellépő gyengébb 

turbulencia nem szakítja fel az inverziókat, hanem le
hetővé teszi, hogy a kisugárzás okozta lehűlés vasta
gabb légrétegre kiterjedhessen. Az erős szelek viszony
lag magas relativ gyakorisága arra utal, hogy kedvező 

viszonyok között az 5-6 m/s-os szelek sem szakítják 

fel az inverziókat. Előfordulhat mégis, hogy - mivel



39.ábra: A talaj inverziós felszállások szélrózsája és az évi átlagos szélrózsa 
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4o.ábya: Talaj inverziós felszállások szélrózsája/1975-78/ 

a./: Gyenge szelek esetén
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41.ábra: Az inverziók és a szélsebesség kapcsolata /1975-78/
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a függőleges hőmérsékleti profilt Pestlőrincen mérték, 
ugyanakkor a széladatok Bánhidáról valók - inverziók 

fennállása esetén az 5-6 m/s-os szeleknek a valóság
ban nincs ilyen nagy relativ gyakoriságuk, s igy est 
az adatok különböző helyről való származása okozza.

/*/4. Az inverziók és a makroszinoptikus helyzetek kap
csolata

Az inverziók és a köd, valamint az inverziók és a szél
irány-szélsebesség közötti kapcsolat alakulásában je
lentős szerepük van a makroszinoptikus helyzeteknek.
Az inverziók, a köd és a gyenge légáramlások együttes 

kialakulása, valamint az ezek ellentéteként létrejövő 

erős turbulens szelek és a velük együttjáró normális 

és szuperadiabatikus függőleges hőmérsékleti rétegző
dés is jellegzetes makroszinoptikus helyzetekhez kap
csolódnak.

A hazánk térségére jellemző makroszinoptikus helyze
tek röviden a következőkben foglalhatók össze^50^:

zG : Eszak-Európán keresztül nyugat-keleti irányban 

ciklonok haladnak, frontrendszereik érintik Magyaror
szágot.
As : A ciklonok magasabb szélességeken haladnak, front
rendszereik hazánktól északra húzódnak, 
letét nem érintik. Tőlünk délre, 

ségében anticiklon helyezkedik el.
Aw : Az azori anticiklon északabbra húzódásakor /első-

az ország terű- 

в. Pöldközi-tenger tér-

757"A bárikus mező nagyobb terület fölött több napon át
fennálló formatipusait makroszinoptikus helyzetnek ne
vezzük. "/PÉCZELY GY.1974: Éghaj lattan.Kézirat.pp:229/
/mt/^PECZELY GY.1974: Éghaj lattan.Kézirat. pp: 23o-234. 
alapján .
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sorban nyáron/ annak orrszerü nyúlványa Közép-Európá- 

ig hatol előre. Megjelenése általában hidegfront átvo
nulásához kapcsolódik, és északnyugatias áramlást ered
ményez .
mCw : A hazánk fölötti áramlást egy centrumával Észak- 

nyugat-Európa térségében elhelyezkedő ciklon irányít
ja. Országunk e ciklon melegfrontjának hatása alatt áll, 

vagy annak melegszektorába esik.
CMw : Hazánk térségében déli-délnyugati áramlás alakul 
ki, amelyet a Földközi-tenger középső részei felett.kép
ződött, és az Adria irányában elmozduló ciklon okoz. A 

ciklon melegfrontja áthalad Magyarország fölött. Az ő- 

szi és téli hónapokban kiadós esőzéseket, havazásokat 
okoz.
Ae : Tőlünk keletre, centrumával Ukrajna fölött elhelyez
kedő anticiklon déli-délkeleti áramlása érvényesül. Az i- 

dőjárási frontok csapadékzónái hazánktól nyugatra esnek, 
nálunk általában száraz, derült időjárás uralkodik. Té
len ez a helyzet gyakran a Kelet-Európa fölé is kiter
jeszkedő ázsiai termikus anticiklon hatására jön létre. 

mCc : Magyarország egy tőlünk kelet-északkeletre /álta
lában a Baltikum, vagy Ukrajna fölött/ lévő ciklon hát
oldali, hidegfronti áramrendszerébe esik. Változékony, 

szeles, csapadékos időjárást okoz.
GMc : Egy mediterrán ciklon a Balkán-félsziget és a Fe
kete-tenger felé mozdul el, hazánk e ciklon hátoldali 
hidegfronti áramrendszerébe kerül. A légáramlás iránya 

hazánk fölött északi-északkeleti.
AB : Részben az azori anticiklon északra helyeződése, 
részben egy sarki anticiklon délre hatolása miatt magas
nyomású terület alakul ki a Brit-szigetek, vagy az Észa
ki-tenger fölött. Megjelenése Magyarország felett hideg
front átvonulásához.kapcsolódik, északi-északnyugati 
áramlást idézve elő.
An : Tőlünk északra, központjával a Baltikum, vagy Len-
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gyelország fölött anticiklon helyezkedik el, amely 

télen gyakran magasnyomású gerincet képezve a Brit- 

-szigetelctol egészen Kelet-Eurépáig terjed. Megjele
nése a Földközi-tenger térségében általában ciklonte
vékenységgel jár.
AF : A hazánk légáramlását irányitó anticiklon Fenno- 

skandinávia térségében tartózkodik, hossztengelyének 

iránya északkelet-délnyugati..A Földközi-tenger fölött 

ciklonképzódés figyelhető meg. Fölöttünk észak-észak
keleti légáramlást idéz elő, erős téli lehűléseink eh
hez a helyzethez kapcsolódnak.
A : Mindazokat az anticiklonális helyzeteket ide sorol
juk, amikor az anticiklon középponti része a Kárpát- 

-medence térségébe esik. Tartós fennállása zavartalan 

sugárzási időjárást biztosit, télen erős lehűléssel, 

nyáron nagy melegekkel.
C ; A ciklop centruma a Kárpát-medencében helyezkedik 

el. Az esetek nagyobb részében átvonuló mediterrán cik
lonból képződik, vagy a ciklon egy veszteglővé vált 

front mentén helyi orografikus okokból ezen a helyen 

keletkezik.
Óceáni eredetű légtömegek ideáramlásával járnak a zG, 
As, Aw, AB, mGc tipusok; szárazföldi eredetű légtömegek 

advekcióját eredményezik az Ae, An, AF helyzetek; meleg 

szubtrópusi eredetű légtömegek beáramlását idézi elő 

az mCw tipus; mig az A tipus esetén - amikor advektiv 

hatások nem érvényesülnek - a sugárzási egyensúlynak 

megfelelő hőmérsékletek alakulnak ki.

Az általunk vizsgált időszak 729 napjából 544 napon 

fordult elő inverzió, amely az összes esetnek 74,6 %- 
-a. 335 napon talaj inverziót is regisztráltak, ez az 

összes esetnek 4б,о %-a, az inverziós eseteknek 6l,6 

%-Bl. A makroszinoptikus helyzetek téli félévi átlagos 

relativ gyakoriságait az inverziók esetén észlelt re-
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lativ gyakoriságaikkal összehasonlitva, a makroszinop- 

tikus helyzetek az inverziók kialakulása szempontjából 
három, egymástól jól elkülöníthető csoportra oszthatók, 

úgymint: - Kedvező helyzetek ;
- Közömbös - ” -
- Kedvezőtlen - "

;

Az inverziók kialakulása szempontjából kedvezőek azok 

a makroszinoptikus helyzetek, amelyeknek az inverziók 

esetén észlelt relativ gyakorisága magasabb, mint téli 

félévi átlagos relativ gyakoriságuk; közömbös helyzetek 

azok, amelyek esetén a két relativ gyakoriság nagyjából 
megegyezik; és kedvezőtlenek azok a helyzetek, amelyek
nél az inverziók esetén megfigyelt relativ gyakoriság 

kisebb, mint a téli félévi átlagos relativ gyakoriság.

Az inverziók kialakulása szempontjából kedvező helyze
tek: A;Ae;As;mCw;zG; közömbös helyzetek:.An;AB;AE;CMw; 
kedvezőtlen helyzetek: Aw;mCc;CMc;C /38.táblázat/.

A száraz, derült időjárással és gyenge K-i, DK-i áram
lással járó anticiklonális helyzetek /А;Ае/, a gyenge 

NY-i, DNY-i légáramlással járó zC,As , és a szintén szá
raz, derült időjáráshoz és D-ies áramláshoz kapcsolódó 

mCw, Ae helyzetek kedveznek az inverziók kialakulásá
nak. Ezzel ellentétben az élénk, turbulens mozgással 
járó ciklon hátoldali és centrum helyzetek /mCc, CMc,
С/, valamint az ÉDíY-i hidegfront átvonulását kisérő Aw 

helyzet inverziók kialakulása szempontjából nem kedvező. 
Ez a magyarázata annak, hogy az inverziók fennállásakor 

megfigyelt gyenge szélsebességek szélrózsájában az ural
kodó szélirányok a NY-i /zC, As tipusok/, a K-i, DK-i / 

A, Ae tipusok/ és D-i /mCw, Ae tipusok/; a közepes erős
ségű szelek szélrózsájában a K-i, DK-i /А, Ae tipusok/ 

és NY-i /zG, As tipusok/; mig az erős szelek szélrózsá
jában az uralkodó szélirány a K-i /А tipus/.
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38.táblázat

Az inverziók és a makroszinoptikus helyzetek kapcsolata
/1975-78/

Makro- Makro s zino pti- Makro s zinopti-Makro szinoptikus 
szinop- kus helyzetek kus helyzetek helyzetek rel. 
tikus relativ gyakori-relativ gyak.-gyak.-a talaj in
helyzet sága a téli -a inverziók verziók esetén 

félévben /%/ esetén /%/ /%/tipu3a

3,3 o,7mCc o,3

2,6 o,4CMc o,3

AB 4,1 4,o 4,2

6,4 7,2zC 4,9

5,6 8,6As 7,4

Aw 12,3 3,3 2,1

lo ,omCw 12,9 13,7

7,4CKw 7,5 7,2

Ae 2o, 5 24,3 24,5

11,6An 11,7 11,9

2,3AF 2,4 2,4

14,6A 18,8 17,9

o,7C 0,0 0,0

loo, 0loo,o loo ,0
' *

—
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4 ■

A téli félévben a köd leggyakoribb fellépése leginkább 

az A, Ae, As, niGw makroszinoptikus helyzetekhez kötő
dik, a rövidebb éjszakáju októberben és márciusban in
kább a gyenge D-i áramlásu mCw helyzetben, mig a hosz- 

szabb éjszakáju téli hónapokban főleg az anticikloná- 

lis Aj_ Ag, As helyzetekben keletkezik gyakrabban köd 

/ANTAL Е.1958/. Ugyanakkor a szeles makroszinoptikus 

helyzetek ködszegények /AB, CMc, mGc, Aw, С/.

Az elmondottak alapján érthetővé válik, hogy miért ta
pasztaltunk mindig a ködök fellépésével párhuzamosan 

inverziókat is, valamint igen gyenge légmozgást. A le
vegőszennyező anyagok felhalmozódását elősegitő mete
orológiai tényezők /talajközeli, vagy talaj inverziók, 

gyenge légmozgás, köd, kicsi átlagos keveredési réteg- 

vastagság/ főleg az A, Ae, As, zC, mCw makroszinoptikus 

helyzetekhez kapcsolódnak, ezek együttes relativ gya
korisága a téli félévben 55,6 %, igen magas. A levegő- 

szennyező anyagok felhalmozódását gátló meteorológiai 
tényezőkkel /erős turbulens légáramlás, labilis légál
lapot, nagy keveredési rétegvastagság/ jellemezhető 

Aw, mGc, CMc, G makroszinoptikus helyzetek együttes re
lativ gyakorisága a téli félévben mindössze 18,9 %• Az 

egyértelműen egyik kategóriába sem sorolható AB, AF,
An, CMw makroszinoptikus helyzetek együttes relativ 

gyakorisága 25,5 %•

5. A meteorológiai elemek és a kéndioxid-szennyeződés
kapcsolata

Az előbbiekben megvizsgáltuk a levegőszennyeződést be
folyásoló meteorológiai elemeket külön-külön és együt
tesen is, jelen fejezetben pedig a teljesség igénye 

nélkül megkíséreljük egyes meteorológiai elemek és a 

kéndioxid-szennyeződés közötti kapcsolatot meghatároz-
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ni. Választásunk két okból is a kéndioxid-szennyeződés
re esett. Egyrészt a leghosszabb, legmegbizhatóbb a- 

datsor a kéndioxid-szennyeződésről állt rendelkezésünk
re, másrészt, mint korábban már említettük, a nagyváro
si levegőszennyeződés indikátora a kéndioxid-szennyező
dés, vagyis annak legjellemzőbb tényezője.

Az előbbiekben a löo °-al elforgatott szélrózsával már 

jellemeztük a levegőszennyező anyagok áramlásának fő 

irányait /NY, K, É-ÉK/. Most meghatároztuk az egyes i- 

rányokhoz tartozó kéndioxid-szennyeződési gradiens 

nagyságát is, a következő módszer szerint: Kategori
záltuk a vizsgált időszak napjait szélirányok szerint, 

mégpedig úgy, hogy a mért napi négy szélirányból leg
alább háromnak egyeznie kellett, a negyedik szélirány 

eltérhetett az előző háromtól maximum 9o °-al. Amelyik 

nap szélregisztrátumai nem elégítették ki ezt a felté
telt, azt figyelmen kivül hagytuk. Az ilyen módon szél
irány-kategóriákba sorolt napok város napi átlagos kén
dioxid-szennyeződési értékeinek számtani közepei adták 

az adott szélirányok.átlagos kéndioxid-szennyeződési 
gradiensértékeit /42.a.ábra/. Mivel a szelet azzal az 

iránnyal jelöljük, amely irányból fuj, az egyes széli
rányokhoz tartozó kéndioxid-szennyeződési gradiensek 

meghatározásához a szenpyeződési szélrózsát el kellett 

forgatnunk 18о °-al /42.b.ábra/.

—

A kéndioxid-szennyeződési gradiensértékek NY-i, ÉNY-i, 
É-i és ÉK-i irányok esetén lépik túl az egészségügyi 
határértéket, azaz olyan esetekben, mikor DNY-i, DK-i, 

D-i, K-i szelek fújnak. Az ilyen szelek viszont álta
lában lassú, leszálló légmozgással jellemezhető anti- 

ciklonális, inverziók és köd kialakulásának kedvező 

makroszinoptikus helyzetekhez kapcsolódnak. Budapesten 

az erősen szennyezett napok szélirányeloszlásában a



42.ábra a./: A különböző szélirányokhoz tartozó kéndi- 

oxid-szennyeződési átlagértékek /1975-78/

ÉK o,lo5
É.o,o55ÉNY o,o81

^ К 0,186NY o,o85

iK 0,196

DNY 0,233

D o,239*

b./í A különböző szélirányokhoz tartozó kéndi- 

oxid-szennyeződési átlagértékek 18o °-al 
való elforgatottja/szennyeződósi gradiensek/

o,ol mg/m^= 3 mm É. o,239

ÉK o,233
ÉNY o,196

NY о,18б -4- K o,o85
.

f DK o,o81
D o,o55DNY o,lo5
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DK-i, K-i szelek az uralkodóak /PÉCZELY GY.1959/i igy 

nyilván az ezekhez a szélirányokhoz tartozó átlagos 

szennyeződési gradiensértékek is a legnagyobbak. A 

kéndioxid-szennyeződési értékek a K-i, DK-i, D-i és 

DNY-i irányok esetén jóval az egészségügyi határérték 

alatt maradnak, azaz olyankor, mikor NY-i, ÉNY-i, É-i 
és ÉK-i szelek lépnek fel.

Meg kellett vizsgálni, hogy a nagy szennyeződésekkel 
járó K-i, DK-i, D-i, DNY-i, és az alacsony szennyező
désekkel párosuló NY-i, ÉNY-i, É-i, ÉK-i szélirányok 

átlagos kéndioxid-szennyeződési értékei közötti különb
ség reálisnak tekinthető-e, vagy csak az adatok vélet
lenszerű eloszlásának következménye. Ezt a vizsgálatot, 

feltételezve, hogy az adatok normál eloszlásuak, a 

Student-féle t-próbával végeztük. "Null-hipotézisként" 

tettük fel, hogy az egyes szélirányokhoz tartozó kén
dioxid-szennyeződési átlagértékek között nincs szigni
fikáns különbség. Eredményül kaptuk, hogy a szélirá
nyok szétválasztása levegőszennyeződési szempontból 
indokolt, a szélirányok három csoportra oszthatók, úgy
mint :
1. A levegőszennyeződés szempontjából kedvező szélirá

nyok: K, DK, D, DNY ;
2. A levegőszennyeződés szempontjából kedvezőtlen szól- 

. irányok: ÉK, NY, ÉNY ;
3. A levegőszennyeződés szempontjából különösen kedve

zőtlen szélirányok: É /39.táblázat/.

A különböző csoportokhoz tartozó szélirányok átlagérté
kei között szignifikáns különbség van, mig az egy cso
porton belüli szélirányok esetén az átlagértékek között 

nincs szignifikáns különbség /t.i. ezért tartoznak egy 

csoportba/.

A levegőszennyeződés felhalmozódása számára kedvező
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39.táblázat

A különböző szélirányok és a kéndioxid-szennyeződés 

kapcsolatát jellemző t-préba értékek /1975-78/

É ÉK ÉNYК DK D DNY m

É -6,0 -4,7-3,1 -2,7 -5,7 //2,2 y~2.y\о
I I IÜ PÉK -3,1 -0,9 -1,9 o,8о 1,1

-^77к 6,7-o,9 -o,l -1,9 -1,8 3,2о

/2,4^ -o,l•■6 Jo -0,6DK -o,7 4,4 4,5о

-o,6D -4,7 -1,9 -1,9 o,2 lo,8 5,8о

ШDNY |SL -1,8 6,9-o,7 o,2 12,3о
UM li

6,7ЮГ o,8 4,4 lo ,8 12; 3 o,4о

ENY r2,l/ 1,1 6,9372 4,5 5,8 o,4 о

5 %-os 

1 %-os 

0,1 %-os

valószinüségi szinten szignifikáns 

különbség van az egyes szélirányok
hoz tartozó kéndioxid-szennyeződési 
átlagértékek között
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szélirányok átlagos együttes relativ gyakorisága a 

téli félévben 58,1 %, a kedvezőtlen szélirányoké 41,9
V •

Ugyanezt a vizsgálatot elvégeztük a különböző makro- 

szinoptikus helyzetekre is, mivel az inverziók, a köd, 
a szélirány-szélsebesség és a makroszinoptikus helyze
tek között szoros a kapcsolat /43.ábra/. Az A, Ae, As, 
An, AF helyzetek fellépése esetén az átlagos kéndioxid- 

-szennyeződés jóval magasabb, mint az egészségügyi ha
tárérték; az mCw, CMw, zC helyzetek fennállása esetén 

az az egészségügyi határérték körüli; mig az AB, mCó, 
CMc, Aw, C helyzetek esetén jóval az egészségügyi ha
tárérték alatt marad. Itt is, feltételezve, hogy az a- 

datok normál eloszlásuak, megvizsgáltuk a Student-féle 

t-próba segítségével, hogy a makroszinoptikus helyze
teket levegőszennyeződési szempontból indokolt-e szét
választani, vagy sem. Jelen esetben is "null-hipoté- 

zisként" azt tettük fel, hogy a szétválasztás nem in
dokolt. Számításaink eredményeként kaptuk, hogy a mak- 

roszinoptikus helyzetek a következőképp választhatók 

szét:
1. A levegőszennyeződés szempontjából kedvező helyzetek: 

Af Ae, As, An, AF ;
2. A levegőszennyeződés szempontjából kedvezőtlen hely- 

. zetek: mCc. CMc, Aw, C
3. A levegőszennyeződés szempontjából közömbös helyze

tek: AB, mCw, CMw

/А zC helyzet átmeneti tipus a közömbös és kedvezőtlen 

helyzetek között/.

;

/4o.táblázat/.

A kedvezőtlen és kedvező típusokba tartozó makroszinop- 

tikus helyzetek szennyeződési átlagai között szignifi
káns különbség van; a kedvezőtlen és közömbös tipusok , 
valamint a kedvező és közömbös tipusok makroszinopti- 

kus helyzeteinek szennyeződési átlagai között szigni-



I

I

4o.táblázat
A különböző makroszinoptikus helyzetek és a kéndioxid-szennyeződés kapcsolatát 
jellemző t-prőba értékek /1975-78/

T
mCc CMc AB zC mCw APAs Aw CHw An A CAe

! Tи I П6,0 6‘2 4 6 6,4-1,5mCc 1Щ -7, i

1 f >2

2, 1,1-5,1 7,1 7 о
it

о L!hi 5Í^ ÍTÍ—73? 6--1,5 4;8 0,1CMc 4,o
i-i, i

1,9-3ri-o
!4 i !-HSS4V7 6. 5-t;7AB lg -5,4—2,9-=?ТВ~- — 'Í70------О LÜ

Ш7F?72
H^~rj 4444-9,5

hrti-7JzC 1,3 -1,8 o,8-o,9 o,7 1,4 4,,qо
6,>,c - 3j3=4,3

I rí I г7>7 1,3As Г!‘о
i IT I

0,71,0 -o,l -o,l— 3r2-o

44 M2,6 Ш Ж IF5
I l-vl 1 Тз]о■ill' Т5Ш^-4+44iM M ll‘,8o,lAw о H

SR VjJis-ló: 6
-f++t+T-9T2

t+i

4,7 -0,6-2t9~mCw -1,8 - Зт2- 1,9-3r2-o
Й 9 IШ -о, 6CMw 5,1 -o,9 1,9 =gfE l»2 —-2i9 —— 2-»8- O4 M,8

f+H ж 3,97,1Ae 5 0,8 l,o 1з;о
-H-ff
13,0

=372-1 1,9 o,4 1,1о
H жШ ШЕ -0,6An 7,'o 7?,» o,74 4j,7 |-3t2-| -1,1 3,7о

у-н4,6 -з;б-~з^з- -о,6AP o,7 -o,l 8 2 1,9 1,2 0,4 o,lо
khSä 3,6А 1,4 -o,l 11,8 , ! , I 1,1 -1,1 o,l 3,4о

£2221
4]'o z3,31=2,7“ 375 31 q, У УЖ 3V4c 1,1 1,9 =:3,oz — 2,9i о
III IIII

\У/Х 5 %-os, 1 %-os, 0,1 %-os valészinüségi szinten szignifikáns különbség van 

egyes makroszinoptikus helyzetekhez tartozó kéndioxid-szennyeződési átlagértékek közöttaz



43.ábra: A különböző makroszinoptikus helyzetekhez tartozó kéndioxid-szennyezódési átlag
értékek /1975-78/

o,24.

o,22'

o,2o -

o,18-
0,16.

e.ü.h.é
o,14 .

o,12 *
o,lo *

0,08 .

0,06 •

o,o4 ’

o,o2 -

mCc CMc AB zG As ci.:wAw mCw Ae A Су
E-i EY-i

áramlással járó
D-i K-i Centrum h.
helyzetek
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fikáns különbség lehet, de nem biztos, hogy van. Egy 

tipuson belül vizsgálva az átlagértékeket, a kedvező 

típusba tartozó makroszinoptikus helyzetek szennyező- 

dési átlagai között nincs szignifikáns különbség, a ked
vezőtlen helyzetek esetén ugyanez mondható el, kivéve 

az mCc és Aw helyzetek szennyeződési átlagértékei közöt
ti szignifikáns különbséget. A közömbös tipusba tarto
zó makroszinoptikus helyzetek esetén a szennyeződési 
átlagértékek között lehet szignifikáns különbség.Ugyan
ez vonatkozik a zjC helyzet és a többi tipus helyzetei
nek szennyeződési átlagérték-viszonyára.

A levegőszennyeződés felhalmozódása szempontjából ked
vező feltételeket biztositó makroszinoptikus helyzetek 

együttes átlagos relativ gyakorisága a téli félévben 

54,7 %, a kedvezőtleneké 18,9 %, a közömbösöké /ide 

sorolva a zC helyzetet is/ 26,4 %•

A levegőszennyező anyagok napsugárzást gyengítő hatása 

alapján elmondható, hogy a K-i, DK-i áramlással járó 

A, Ae, An helyzetek és a D-ies áramlással járó mCw 

helyzet kedveznek, mig az élénk, erősen turbulens É-i, 

ÉNY-i légmozgással járó ciklon hátoldali és centrum 

helyzetek /mCc, СМс, С/ , valamint a NY-i áramlással 
járó Aw helyzet nem kedveznek a szennyezőanyagok fel- 

halmozódásának /PÉCZELY GY.1959/.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a szennyeződések 

felhalmozódását elősegítő meteorológiai tényezőkkel 
jellemezhető makroszinoptikus helyzetekhez /А, Ae, As/, 
valamint az An, AF helyzetekhez magasabb szennyeződési 
átlagértékek tartoznak; a szennyeződések felhalmozódá
sa szempontjából közömbös meteorológiai tényezőkkel 
jellemzett makroszinoptikus helyzetekhez /AB, CMw, zC/ 

és az mGw helyzethez az egészségügyi határérték körüli 
szennyeződési átlagértékek tartoznak; ezzel szemben a
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kedvezőtlen meteorológiai tényezőkkel jellemzett hely
zetekkel /mCc, CMc, C, Aw/ alacsony szennyeződés! át
lagértékek párosulnak. Eredményeink jó összhangban 

vannak korábbi kutatási.eredményekkel /ANTAL E.1958; 
GAJZÁGÓ L.1964;GVBOLA M.1969;PÉQZELY GY.1959;PRÓBÁLD 

P. 1974;SZEPESI D.1967;VENTURA E.1965,1966,1968/.

A különböző meteorológiai elemek és a kéndioxid-szeny- 

nyeződés közötti.kapcsolatot megkíséreltük egzakt mó
don meghatározni. Egy háromváltozós regressziós egyenes

Háromváltozós regressziós egyenes egyenlete:

у = Ax1 + Bx2 + Cx^ + D

Szükséges adatok: гухх

ГУ*2

ry*3

Гх1х2 У У

г
xlx3 Х1 Х1

г х2Х2х2х3
Х3 хз

1. lépés: Az /а;Ь;с/ súlytényezők meghatározása a követ-

b + г с 
xlx3

ь + г„ с 
Х2Х3

kező módon:
гухГ 

ГУ*2В Г

г = г Ух3

2. lépés: Az adatok ismeretében az A,B,C,D meghatározása:

a + r
X1X2

a +

b +a + r c
X3X1 X1X2

A= -2L.X-j^

D= - Ax^- Bx2 

3. lépés: Az egyenlet felirása .

B= —•
X2

- Cx

G= ■ .-У . cX3b ;a ;

3+ y
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egyenletét irtuk fel, amelyben
y=.kéndioxid-szennyeződés, havi átlag
x^=havi átlaghőmérséklet
x2=havi átlagos relativ nedvesség
x^=havi átlagos felhőzet

A szükséges adatok:

=-o,8659 y= o,o78 = o,o634=-o,9o75 r

r
yx2

rУх3

ххх2 У

г =-о,8384 x-, =lo, 33
Х1Х3 -1

= 6,97= о,7428
Х1

= о,754о г = о,8281 х9=78,97 =7,83х2

io= 5,об7 =1,о483 х3
а - о,8659 b - о,8384 с 

b + о,8281 с
-о,9о75 = 

о,7428 = -о,8659 а +
о,754о = -о,8384 а + о,8281 b + с

Innen:
-о,обб2о55 _ 

о,о639о53
о,о12о7бб 

о,о639о53
о,оо2б785
о,об39о53

1,о359938а =

0,1889765ь « S3

0,0419135с =

А = -о,оо94235 

о,оо153о1 

о,0025356 

о,о4о665о 

Az egyenes egyenlete:

В =
G =
D =

y=-o,0094235x^+0,ool53olx2 

y=/-9,4235x^+1,53olx2+2,5356x^+40,6650/ lo
+o,oo25356x^+o,0406650 , azaz

-3
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Megvizsgáltuk, hogy a szükséges meteorológiai adatok 

ismeretében a függvény által előállított értékek és 

a mért értékek egyeznek-e /41.táblázat/. A negativ ér
tékek esetén - mivel negativ koncentráció nyilván nem lép 

fel - o,ooo mg/nr koncentráció veendő, 
tékek azt mutatják, hogy az adott havi átlagos meteoro
lógiai tényezők mellett mekkora havi átlagos kéndioxid
koncentrációra számíthatunk. A számított és mért értékek 

elég jól egyeznek, az előforduló eltérések nyilván abból 
fakadnak, hogy a szennyeződés mérése során egy-egy mérő
műszer helyi kedvező, vagy kedvezőtlen szennyeződés! sa
játossága tükröződhetett a város havi átlagértékben, in
dokolatlanul megemelve, vagy lecsökkentve azt. Eltérések 

adódhattak abból is, hogy több mérőműszer egyidejű meg
hibásodása miatt gyakran egy-egy város havi átlagérté
ket kevés mért adatból kellett meghatározni, továbbá 

abból, hogy az átlagértékeket nem mindig ugyanazon mé
rőműszerek nem is egyforma hosszúságú idősorainak hely 

havi átlagaiból számítottuk. Arról sem feledkezhetünk 

meg, hogy a számított adatok is sokkal pontosabbak le
hettek volna, ha a szélsebességet és a függőleges hő- 

mérsékleti rétegződést is figyelembe véve nem egy há- 

romváltozós, hanem egy ötváltozós regressziós egyenes 

egyenletét irtuk volna fel. Mindazonáltal úgy érezzük, 
hogy ezzel a függvénnyel is - ismerve a szükséges me
teorológiai adatokat - kielégítő pontossággal határoz
hatjuk meg a város havi átlagos kéndioxid-szennyeződé
sét, igy a függvény adatpótlásra is feltétlenül alkal
mas .

A számított ér-

6, Szmoghelyzetek

A szmog fogalma eredetileg az ipari szennyezőanyagok
kal elegyedett ködöt jelentette /smoke=füst;fog=köd; 
angol szavak kombinációja/. Szóhasználatunkban szmog-
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41.táblázat
-3Az y=/-9,4235 X-J+ l,53ol x2+ 2,5356 x3+ 4o,665/-lo 

függvény által előállított értékek, és a mért értékek 

kapcsolata

Időpont Hornéra.Rel.nedv.Felhő- S02 konc.szá- S02 konc.mért 
/x-,/ /xj zet/x3/mitott /у/1 2

1976.VII..21,3
VIII. 17,1
IX. 14,2
X. . 11,5
XI. . 6,7
.XII. o,5

1977.1.. ' o,l
II. . 4,2
III. 8,6
IV. 8,8
V. . 15,8
VI. . 19,4
VII. .18,9
VIII. 18,6
IX. 13,2
X. . 11,1
XI. . 5,3
.XII. -l,o

1978.1., o,5
II. . -o,l
III. 6,5
IV. 9,2
V. , 13,5
VI. . 18,o
VII. .18,5
VIII. 18,о
IX. 14,о
X. . Io,2
XI. , 1,7
XII. 1,3

64 - о,051986 

о,оо13б 

о,о48о6 

о,о75оЗ 
о,12892о1 

0,1842856 

о,189о6о5 

0,1463584 

о,о845228
о,0836436
о,о1о5532

- о,о294918
- о,о18б59б
- 0,006652 

о,о4524о4 

о,0686146
о,1390528 

о,19995о9 

о,18о1573 

0,1915489 

о,1о99о8о 

о,о844б45 

о,о449494
- о,о147б88
- о,о1489о2
- о,о132387 

о,о377о1б 

о,о786258 

0,1831635 

о,1854о28

о,о2о 

о,оЗо 

о,о4о 

о,о7о 

о,Но 

о,18о 

о, 22о 

о,13о 

0,080 

о,о9о 

о,о2о 

о, о2о 

о, оЗо 

о,о2о 

о,о2о 

о,о7о 

о,о9о 

о, 21о 

о,17о 

о, 19о 

о ,о9о 

о,о7о 

о,оЗо 

o,olo 

о,о2о 

о,о2о 

о,о2о 

о,о4о 

о,11о 

о, 11о

4
73 4
84 5
85 5

689
687

86 7
685

75 4
74 5
71 4
67 4
71 4
77 4
76 5
8о 4

687
688
684
688

77 5
77 5

676
68 4
71 4
69 4
76 5
81 4
92 7
91 7



- 145 -

nak nevezünk minden egészségügyileg problematikus vá
rosi szennyezett levegőt, akár köd, akár csak a látás
távolság jelentős csökkenése kiséri is.

A szmoghelyzetek /olyan időjárási helyzetek, amelyek 

a szmogképződést elősegitilc/ általában.speciális meteo
rológiai körülmények között lépnek fel. Kialakulásuk
hoz hosszan tartó inverziós időszakok, gyenge.szélse
besség, vékony keveredési rétegvastagság kell. Ilyen 

helyzetek főleg hideglégpárna-inverziók fellépésekor 

jönnek létre. A hideglégpárna-inverziólcnak - attól 
függően, hogy az inverziós légréteg hol helyezkedik elr 

két tipusa van /VENTURA E.1965/:
1. Hideglégpárna talaj inverzió ;
2. Hideglégpáma talaj fölötti inverzió .
Hideglégpáma talaj inverzió esetén a levegőben nagy 

hőmérsékleti különbségek vannak. A talajon kisugárzási 
inverzió keletkezik, fölötte a Kárpát-medencébe beáram
ló enyhe levegő és a medencében tartózkodó hideg leve
gő határfelületén frontális inverzió keletkezik, amely 

lassan süllyed, végül egybeolvad a kisugárzási inverzi
óval. Hosszú ideig tartó ködös, borús időt okoz. A szél 
a talajon általában D-DNY-i, az inverzió tetején NY- 

-ÉNY-i irányú. A két inverziós légréteg egybeolvadásá
val több loo, sőt looo m vastagságú inverzió alakulhat 

ki, az alapján és tetején mért hőmérsékletek között 

lo-15 °C-os különbségek is lehetnek. Ennek ellenére 

mégsem ezek a legerősebb gradiensü inverziók, az élet
tartamuk több nap.

A hideglégpárna-inverzióknak gyakori esete a hideglég
párna talaj fölötti inverzió, amely a következőképpen 

alakul ki: A Kárpát-medencét hideg levegő árasztja el, 

amelyben a légrétegeknek erősen negativ a gradiensük. 
Megindul a meleg levegő beáramlása a hideg levegő fölé, 

a két réteg határán frontális inverzió és ebben stratus-
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-felhőzet képződik, amely megakadályozza a kisugárzá
si inverzió kialakulását a talajfelszinen. Az inver- 

ziós szint süllyed, a réteg megvastagodik, az inverzi- 

ó alsó szintje sokára, vagy egyáltalán nem éri el a 

talajfelszínt. Ilyen esetekben borult, párás, hideg 

az idő. A talaj fölötti légrétegben gyenge K-i, a fe
lette lévő inverziós légrétegben mérsékelt D-DNY-i szél 
fuj. Az inverziós légrétegből kiemelkedő magas hegyek 

zavartalan napsütést élveznek, a siksági állomáshoz ké
pest a levegő 8-12 °C-al is melegebb lehet. Ez a jelen
ség is több napig, sőt extrém esetekben több hétig is 

fennállhat.

A szmogos időjárási helyzetek lefolyásának bemutatása
ként a következőkben egy különösen hosszú ideig tartó 

szmogveszélyes időszakot elemzünk. Áttekintettünk egy 

23 napig tartó hideglégpáma talaj fölötti inverziós 

helyzetet, valamint ez idő alatt Tatabánya levegőszeny- 

nyeződésének alakulását. Ez a 23 napos ciklus 1978. 
november 3.-tól 25.-ig tartott .

A hideglégpáma már november 1.-én,köddel egybekötve 

megjelent, a felhőzet 4 olcta, a talajon az átlagos szél
sebesség 1,5 m/s, a makroszinoptikus helyzet Ae volt. 

2.-án úgyszintén ez a helyzet állt fenn, megjelent két 

gyenge talajinverzió, de ezek élettartama 6 óránál,ke
vesebb volt. Az anticiklon elmozdult DNY-felé 0з 3.-án 

kialakult a Kárpát-medence fölötti centrummal egy anti
ciklon. Az égbolt befelhősödött, az átlagos szélsebes
ség a talajon 1,8 m/s,volt, 3-4oo m magasan az anticik
lonban egy 2-3oo m vastag helyi inverziós légréteg

7*7A szóban forgó hideglégpárna-inverziós időszak eddig 

Magyarországon abszolút rekordnak számit, mivel az aze
lőtt megfigyelt leghosszabb ideig tartó hideglégpárna- 

-inverzió élettartama 2o nap volt /PÉCZELY GY.1957/.



44;ábra : Az 1978.novemberi hideglégpárna-inverzió és a Tatabányán ekkor megfigyelt, a 

levegószennyezodést befolyásoló meteorológiai paramétereka./z /m/
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alakult ki. A hideglégpárna-inverziós légréteg 4.-én 

a.két légtömeg határán, kb. 2ooo m magasan jelent meg, 
7.-éré az inverzió alapja fokozatosan leereszkedett, 

kb. 4oo m magasságba.Az inverziós.réteget 5oo-12oo m 

vastag izoterm légréteg övezte. 7.-én a magasban meg
jelent még egy inverziós légréteg, ez a helyzet lo.- 

-ig, a két légréteg összeolvadásáig állt fenn. lo.-től 

17.-ig követhető nyomon ez az inverziós légpárna /5oo- 

-12oo m vastagságú/, melyet csak időnként szakítottak 

ketté közbeékelődő izotermiák. Ez a légpárna is foko
zatosan vékonyodva oszlott fel, közben alapja looo m- 

-ről 4oo m-re ereszkedett le, végig izotermiáktól ki
sérve. A 17.-től 25.-ig terjedő időszak alatt a tala
jon kezdődő, majd fokozatosan 3-5oo m-re felemelkedő 

inverziós légréteg volt megfigyelhető, vastagsága loo- 

-6oo m között változott, végig különböző vastagságú 

izotermiák kiférték. 23.-án az inverzió leereszkedett 

a talajra. 25.-én egy uj, vékony inverziós réteg je
lent meg, 2-4oo m magasan, loo-2oo m vastagsággal, a- 

mely 26.-án is tartott. Ezen a napon az anticiklon el
mozdult К-felé, átadta helyét egy mediterrán ciklon
nak, hazánk ennek melegfrontjába esett.

Egész időszak alatt az égbolt.telj esen borult volt, 

kivéve 17.-ét /4-ез okta/, 18.-át /б-os okta/, 24.-ét 

/1-es okta/, a szél napi átlagsebessége l,o m/s és 

4,5 m/s között, a levegő relativ nedvessége 83-97 % 

között változott. A keveredési rétegvastagság napi 
maximuma 68 m és 833 m között alakult, átlagosan 3-4oo 

m volt. A keveredési rétegvastagság napi minimuma ki
vétel nélkül minden napon о m volt ! Ez a három hét
nél is hosszabb időszak a levegőszennyező anyagoknak 

az alsó 3-5oo m-es légtérben való felhalmozódása szá
mára rendkívül jó feltételeket teremtett.

A vizsgált időszak alatt Tatabányán összesen 112 kén-

-*
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dioxid-szennyeződési mérés /hely napi átlag/ történt. 

Ebből 72 mérés /az összes mérés 64,2 %-в./ a o,15 mg/ 
/m-t nem haladta meg, azaz a műszerek tiszta levegőt 

regisztráltak. 34 esetben /3o,4 %/ a napi átlag 0,16-
О

-o,5o mg/m közötti volt, tehát a műszerek gyenge 

szmogot mértek. 4 esetben /3,6 %/ a napi átlag o,51- 

-l,oo mg/m^ közötti volt, vagyis közepes erősségű 

szmogról, mig 2 esetben /1,8 %/ a napi átlag l,ol mg/
О

/m-t meghaladta, tehát erős szmogról beszélhetünk.

A két regisztrálómüszer 1978.november 3.-25. között 

mért 593 órányi /1186 adat/ adatsorának felhasználásá
val megvizsgáltuk a különböző szennyezettségü levegő
fajták óraértékeit, és ezek alapján relativ gyakorisá
gukat. 352,5 órán át /59,4 %/ mértek a műszerek tiszta 

levegőt; 115 órán át /19,4 %/ gyenge szmogot; 95,5 ó- 

rán át /16,1 %/ közepes erősségű szmogot; 3o órán át 

pedig /5,1 %/ erős szmogot. Ezeket a relativ gyakori
ságokat a különböző mértékben szennyezett levegőfajták 

őszi átlagos relativ gyakoriságával összehasonlitva 

/18.táblázat/, a tiszta levegő részarányában 22 %-oa 

csökkenés, a gyenge szmog részarányában 4,85 %-os, a 

közepes erősségű 3zmog esetén 12,98 %-os, az erős szmog 

részarányában pedig 4,17 %-оз növekedés történt ! Leve
gőegészségügyi szempontból tekintve még rosszabb ará
nyokat kaptunk volna, ha a két regisztrálómüszer azo
nos hosszúságú adatsorával dolgozhattunk volna, ugyan
is a "tiszta” helyen lévő KÖJÁL regisztráló hosszabb 

időszakban, viszonylag kevésbé szennyezett levegőt mért, 

mint a szennyezettebb helyen lévő BÁNYAMENTŐ ÁLLOMÁS 

regisztrálómüszere. Ez utóbbi - mint azt már a kéndi
oxid-szennyeződés időbeli vizsgálatánál említettük - 

tiszta levegőt nem, sőt enyhén szennyezett levegőt / 

gyenge szmogot/ is alig jegyzett fel.
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A korom- és nitrogénoxid-szennyeződési értékek is i- 

gen kedvezőtlen leyegőegészségügyi helyzetet tükröz
nek. A november 17.-24. között mért 62 db. korom- 

szennyeződési átlagértékből /hely napi átlag/ mind
össze 23 nem haladta meg az egészségügyi határérté
ket, 13 adat /21 %/ o,o6-o,lo mg/m^ közé, 14 adat / 

22,6 %f o,ll-o,2o mg/m? közé, 12 adat /19*3 %/ o,21- 

-o,5o mg/m^ közé esett.

A november 3.-25. között mért 73 nitrogénoxid-szeny- 

nyeződési átlagértékből /hely napi átlag/ 34 adat / 

46,6 %/ nem haladta meg az egészségügyi határértéket, 

21 adat /28,8 %/ o,o6-o,lo mg/ra^ közé, 14 adat /19,2 

%f o,ll-o,2o mg/m^ közé, 4 adat pedig /5,4 %/ o,21-
О

-o,5o mg/m közé esett.

A város levegőegészségügyi helyzete tehát 1978.novem
berében igen kedvezőtlen volt. E konkrét példa jól 
megvilágítja, hogy a mindenkori meteorológiai helyzet 

milyen fontos szerepet játszik - különösen a téli fél
évben - egy-egy város,.vagy iparterület levegőszennye
ződésének alakulásában. Bizonyos időjárási helyzetek
ben a szennyeződés annyira felhalmozódhat, hogy az 

szinte katasztrofális hatással van az emberi egészség
re. A levegőszennyeződés csökkentésére irányuló mun
kában tehát döntő szerepük van a meteorológusoknak, 

akik azokat a meteorológiai tényezőket vizsgálják meg, 
amelyek a szennyezőanyagok káros felhalmozódását okoz
zák. Mint láttuk, legfőképpen a talajközeli inverziók, 

a keveredési rétegvastagság, a szélirány-szélsebesség, 

valamint a turbulencia részletes vizsgálatára van 

szükség.
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VI. A LEVEGŐSZENNYEZŐDÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 
TATABÁNYÁN

Tekintettel Tatabánya súlyos környezetvédelmi és ezen 

belül levegőegószségügyi problémáira, szükségesnek 

látjuk röviden vázolni a levegőszennyeződés csökkenté
sére kinálkozé fontosabb lehetőségeket.

Legkézenfekvőbb megoldás és egyszersmind legfontosabb 

teendő az emisszió csökkentése. Erre a cementgyár nagy 

ipari porkibocsátásánál van lehetőség, a termelési fo
lyamat jobb megszervezésével. Az 198о-аз évek közepén, 
végén a cementgyárat a.z elavult technológiája és nagy 

porkibocsátása miatt valószinüleg véglegesen leállít
ják. Az egyéb szennyezőanyagok kibocsátásának lényeges 

csökkentésére nincs lehetőség.

Az imisszió csökkentésének járható útja az ipari üze
mek kéményeinek magasítása, ami által a szennyezőanya
gok gyorsan és könnyen a magasabb légrétegekbe jutnak, 

és a légtérben megtett ütjük során lényegesen felhígul
nak. E módszer egyedüli hátránya, hogy a levegőszeny- 

nyeződést, még ha kis koncentrációkban is, de nagy te
rületre kiterjeszti. A kémények magasítása részben 

megvalósult, mivel az I.sz.Erőmű uj kéménye I60 m, a 

bánhidai II.sz.Erőmű uj erőmüblokkjának kéménye 12o m 

magas /BALOGH Е.1979/. Az erőmüvek és a cementgyár ré
gi kéményeinek megmagasitásával elérhető lenne a város 

különösen nagy por- és gázszennyeződésének bizonyos 

mérvű csökkentése.

Sokkal költségesebb, de azonnali eredményre vezető mód
szer lenne elektrosztatikus porleválasztók és füstgáz
tisztító berendezések felszerelése. A berendezések ára 
megtérülne, mivel a kiáramló füstgázokból értékes anya
gok vonhatók ki. /Pl.:Igen erős anyagveszteségként je-
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lentkezik a cementgyár esetében a kéményeken a füsttel 
kiáramló c ement./

A város területén lévő pernyehányó poros felszíne nem 

szennyezné a levegőt, ha sikerülne a pemyehasznosi- 

tást megoldani. Ezzel egy esztétikailag igen csúnya, 
hasznosithatatlan területet sikerülne felszámolni a 

városban.

A levegőszennyeződés jelentősen csökkenthető az ipari 
és a lakóterületek szétválasztásával, ami Tatabányán, 
a városrendezési terv egyik legfontosabb célkitűzése.
A városszerkezet fokozatos átalakításával ez a feladat 

15-2o éven belül megvalósítható. A városrendezési terv 

szerint az ipari és lakóterületeket védő erdősáv fog
ja egymástól elválasztani. A védő erdősávoknak és ál
talában a növényzetnek, a parkoknak és a fáknak jelen
tős szerepük van a levegőtisztaság-védelemben. Az er
dők légkondicionáló hatása nagy távolságra érvényesül.
A légkondicionáló hatást a zöldfelületek akkor fejtik 

ki a legjobban,.ha legalább 3-4 hektár kitérjedésüek 

/HEVESI 1.1974/. A növényzet összetett hatásai a fe
lette lévő légtérre a növények magasságának mintegy 2o- 

-szorosáig terjednek ki. Az erdők légtisztitó hatása 

jelentősebb, mint oxigéntermelésük. Tatabányán a Vér
tesi Erdőgazdaság a Turul-emlékmű környékén létrehozta 

a Turul-parkerdőt, ami a város lakóinak hétvégi felüdü
lését szolgálja. A város belterületében is kívánatos 

lenne a sűrűn lakott részeken a zöldövezet arányát e- 

melni.

Sok városépítészeti lehetőség is adódik a levegőszeny- 

nyeződés csökkentésére. Az uralkodó ÉNY-DK-i szélirány
ra merőlegesen lehetne az ugyanebben az irányban amugy- 

is hosszú /kb. 12 km/ és csak 2-3 km széles szalagvá
rost "széthúzni". Az ilyen irányú törekvéseknek azon-
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ban bizonyos fokig határt szab a morfológia, a mere
dek bánhidai mészkővonulat.

A város kellő tagolásával /pl.: többszintes építkezés
sel/ biztosítható a nagy érdesség, amely révén az ere
detileg lamináris légáramlás a városban és a város fö
lött turbulenssé válhat.

A további városfejlesztés során lényeges szempont a 

széles utcák tervezése, hogy a kellő átszellőzés biz
tosítva legyen. Gyorsforgalmi utak építésével elke
rülhető a lassú "állj-indulj"-forgalom során a leve
gőbe jutó többletemisszió. A reggeli csucsforgalmi 
időszak késleltetésével elérhető, hogy a besugárzás 

hatására felmelegedő,egyre vastagabb, és egyensúlyi 
helyzetét tekintve egyre labilisabbá váló levegőtömeg 

a szennyezőanyagokat a magasabb légrétegekbe szállít
sa. Ez különösen télen volna fontos, amikor a levegő 

átkeveredési rétegvastagsága igen korlátozott, о m- 

-től néhány loo m-ig terjed.

Lényeges levegőszennyeződés-csökkenés volna elérhető 

a gépjármüvek üzemanyagfogyasztásának szigorú elle
nőrzésével. További eredmény érhető el a lakások táv
fűtésbe való bekapcsolásával, mivel az egyedi fűtés 

általi tökéletlen égés következtében igen sok káros 

levegőszennyező anyag /főleg szénmonoxid/ kerül a le
vegőbe.

Tatabányán a városépítészeti, levegőegészségügyi és 

sok egyéb hiányosságnak, negativ jelenségnek a gyöke
rei a település fejlődésének ellentmondásos kapitalis
ta korszakára vezethetők vissza. A levegőegészségügyi 
helyzet közeljövőben! számottevő javulására nincs re
ális lehetőség, az ezredforduló tájára lehet ezt a 

problémát megnyugtató módon rendezni.A levegőszennye
ződés elleni védekezésnek a városfejlesztési feladatok 

megoldásával együtt komplex módon kell történnie.
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ÖSSZEGZÉS

A levegőszennyeződés komplex vizsgálatával foglalkozó 

kutatóknak sok problémával kell szembenézniük, mivel 
a rendelkezésre álló adatokat meglehetősen nehéz besze
rezni, valamint az adatsorok gyakran rövid időszakokat 
- nemritkán azokat is hiányosan - fognak át. Ez azt 

eredményezi, hogy átfogó elemzéseket igen nehéz végez
ni. A nehézségek ellenére is szükséges azonban egyes 

városok, ipari területek levegőszennyeződésének vizs
gálata. Az ilyen jellegű kutatások eredményeinek bir
tokában lehetséges a környezetszennyezés és ezen belül 
a levegőszennyeződés elleni.hatékony intézkedéseket 

megtervezni és végrehajtani.

Az igen súlyos levegőegészségügyi problémákkal küzdő 

Tatabánya levegőszennyeződésének legfontosabb sajátos
ságait, a levegőszennyeződést döntően befolyásoló mete
orológiai tényezőket, valamint a környezetvédelmi prob
lémák megoldását elősegitő lehetőségeket a következők
ben foglalhatjuk össze:

1. Tatabányán a levegőszennyező források évente mintegy 

12o-15o.ooo tonna különböző fajta szennyezőanyagot 
bQcsátanak a levegőbe. Ebből: .
a, / Ülepedő porszennyeződés kb.. 5o.ooo tonna ;
b, / Koromszennyeződés kb. 12-15.ooo tonna ;
c, / Kéndioxid-szennyeződés kb. 65-7o.ooo tonna ;
d, / Nitrogénoxid-szennyeződés kb. 5-6.ooo tonna ;
e, / Szénmonoxid-szennyeződés kb. 6.000 tonna
f, / Eluorszennyeződés kb. 12o tonna

;

2. A város évi átlagos ülepedő porszennyeződóse kb. 
З00-ЗЗ0 t/km2, ami az egészségügyi határértéket 

több, mint kétszeresen túlhaladja. Az ülepedő por
szennyeződés átlagos évi menete kiegyenlített, a
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szélsőértékek aránya kb. 1:2 ; területi eloszlásá
ban pedig óriási különbségek mutatkoznak, itt a 

szélsőértékek aránya kb. 1:35 . A városi átlagot je
lentő 3oo tonnás terhelésű terület a városnak több, 

mint felét magába foglalja, ahol a népességnek mint
egy egyharmada-fele él.

3. Tatabányán az év egy átlagos napjának koromszennye-^ 3
ződése o,12-o,14 mg/m , ami az egészségügyi határ
érték 2,4-2,8-szerese. A koromszennyeződés évi já
rásában nyári minimum és téli maximum fedezhető fel,
területi eloszlására jellemző, hogy a szennyeződés 

mértéke DK-ről ÉNY-ra csökken, a DK-i városrészeken 

2-5-szörösen, az Ж-i városrészeken 1-3-szorosan 

haladja meg az egészségügyi határértéket.

4. Tatabánya napi átlagos kéndioxid-3zennyeződése o,112 

az egészségügyi határértéknek о,75-szorosa.
A kéndioxid-koncentráció napi változására a kettős 

minimum /hajnali és koradélutáni órák/ és kettős 

maximum /reggel 8-lo órakor és este 19-21 órakor/; a 

heti alakulására a hételeji és hétvégi minimum ез 

hétközepi /csütörtök/ maximum; évi átlagos menetére 

pedig a nyári minimum és téli maximum jellemző. Az 

évi átlagos kéndioxid-szennyeződés a város DK-i /i- 

pari üzemek hatása alatt álló/ területein az egész
ségügyi határértéket túllépi, máshol az alatt marad. 
A nyári félévben a szennyeződés mindenütt az egész
ségügyi határérték alatti, mig a téli félévben ez 

csak az ÉNY-i fiatal városrészekről mondható el.

О
mg/m ,

5. Tatabánya évi átlagos nitrogénoxid-szennyeződése
О

o,o89 mg/m , ami az egészségügyi határértéknek 1,78- 

-szorosa. A heti átlagos szennyeződésben hételeji 
és hétvégi minimum, valamint hétközepi/csütörtöki/ 

maximum; az évi átlagos szennyeződésben pedig nyári
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minimum és téli maximum figyelhető meg, minden idő
szakban az egészségügyi határértékeket meghaladó át
lagértékekkel. A szennyeződés évi átlaga a város DK- 

-i részein az egészségügyi határérték kétszeresét is 

túllépi, a város többi részein annak 1-2-szerese kö
zötti, kivéve az Újváros egy részét, ahol nem éri el 
az egészségügyi határértéket. A nyári félévben a 

szennyeződés mértéke csak a Kertvárosban és az Újvá
ros É-i részein nem haladja meg az egészségügyi ha
tárértéket, mig a téli félévben a szennyeződés az e- 

gósz városban túllépi azt.

6. Tatabánya évi átlagos szénmonoxid-szennyeződése 18 

ppm, az egészségügyi határérték 14,4-szerese. Napi 
járásában - bár kicsi amplitúdóval - kettős maximum 

és minimum tapasztalható, amelyet a reggeli és esti 
csúcsforgalom idején kibocsátott többletszennyezőa
nyag okoz, a minimum kora hajnalban és kora délután 

áll be. A szennyeződés átlagos heti változásában hét
ele ji és hétvégi minimum és hét közepi /csütörtöki
pénteki/ maximum; évi átlagos változásában pedig e- 

rőteljes nyári maximum és téli minimum tapasztalha
tó, minden esetben az egészségügyi határértéket 

többszörösen, sőt több tizszeresen meghaladó érté
kekkel.

7. Tatabánya fluorszennyeződését leginkább a domborzati 
és meteorológiai tényezők határozzák meg, a szennye
ződés legmagasabb az aluminiumkohó körüli 2-3 km-es 

körzetben, ahol az gyakran meghaladja az egészségü
gyi határértéket.

8. A levegő diffúziós képességét erősen befolyásoló 

vertikális hőmérsékleti szerkezet a téli félévben atf
következőképpen alakul: - stabilis légállapot:2o,6 %\

- gyengén stabilis 

légállapot :32,6 > г
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- labilis légállapot: 46,8 % .
A szennyezőanyagok felhalmozódását elősegitő stabi
lis és gyengén stabilis légállapot leggyakrabban de
cember, január hónapokban, időpont szerint о és 6 

GMT-kor lép fel. A különböző hőmérsékleti rétegződé
sű légrétegek átlagos gradiensének csökkenésével át
lagos vastagságuk nő, kivéve a szuperadiabatikus ré
tegeket. A vertikális hőmérsékleti rétegződésnek a 

légrétegeknek száma és fajtája szerint 12o tipusát 

különitettük el, amelyből adatsorunkban 92 volt meg
figyelhető. Közülük 47-et /32,1 °/J levegőegészségü- 

gyileg kedvezőtlennek, 21-et /38,7 %/ kedvezőnek ta
láltunk, a többi tipus nem volt besorolható.

9. A füstkonfigurációs tipusok közül a kedvezőtlenek / 

FANNING;FUMIGATION/ relativ gyakorisága 63,4 %, a 

kedvezőké /ЬООРШй; CONING; LOFTING; TRAPPING/ 36,6 %.

lo.Tatabányán az átlagos szélsebesség a téli félévben 

3,6 m/s, az uralkodó szélirányok a K-i és a NY-i. 

Mivel a levegőszennyező üzemek a városnak az uralko
dó szélirányok szerinti két szélén helyezkednek el, 

a levegőszennyező anyagok mindkét szélirány esetén 

a város sűrűn lakott területeire jutnak. A szennye
zőanyagok áramlásának fő irányai: NY, K, É-ÉK. A 

levegőegészségügyi szempontból egyértelműen kedvező 

erős és igen erős szelek relativ gyakorisága a téli 

félévben mindössze 34,6 %,

11.A keveredési réteg átlagos vastagsága a téli félév
ben 393 m, a délutáni /maximális/ értékek fellépése 

esetén az átlag 594 ш;'» hajnalban /minimális értékek/ 

pedig 27 m. A szennyezőanyagok higulásának korlátlan 

feltételeket biztositó,looo m-t meghaladó átlagos na
pi keveredési rétegvastagság relativ gyakorisága a 

téli félévben mindössze 5 %, az annak korlátozott 

feltételeket biztositó 5oo-looo m közötti átlagos

V
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napi keveredési rétegvastagság relativ gyakorisága 

23,4 %, mig a szennyezőanyagok felhalmozódásának ked
vező 5oo m alatti átlagos napi rétegvastagság relativ 

gyakorisága 71,6 %. A keveredési rétegvastagság napi 
ingásának téli félévi átlaga 663 m, igen nagy.

12.A levegőszennyeződés és az azt befolyásoló meteoroló
giai elemek között igen szoros kapcsolat van. A téli, 

lassú leszálló légmozgással, erős inverziók, ködök 

kialakulásával járó hideg anticiklonos időjárási 
helyzetek elősegítik, mig a gyors turbulens légmoz
gással jellemezhető ciklon hátoldali és centrum hely
zetek gátolják a levegőszennyeződés felhalmozódását.

13.Az átlaghőmérséklet, a felhőzet és relativ nedvesség, 
valamint az átlagos kéndioxid-szennyeződés közötti 
kapcsolatot a következő függvény Írja le:

У= /- 9,4235хд_ + l,53olx2 + 2,5356x^ + 4o,665o/«lo“^

y= kéndioxid-szennyeződés /havi átlag/ 

x^=havi átlaghőmérséklet

x2=havi átlagos relativ nedvesség

x^=havi átlagos felhőzet

;

ahol

14.Az egészségügyileg különösen kedvezőtlen szmogveszé
lyes időszakok jellegzetes meteorológiai helyzetek
hez /hideglégpárna-inverziók/ kapcsolódnak. Ezen hely
zetek előrejelzése, lefolyásuk ismerete a levegőszeny- 

nyeződés elleni eredményes védekezés szempontjából kü
lönösen fontos.

15.Tatabánya levegőszennyeződésének csökkentésére a kö
vetkező lehetőségek kínálkoznak: Az emisszió csök
kentése; az ipari üzemek kéményeinek magasítása; füst
gáztisztító berendezések felszerelése; városrendezés 

/ipari és lakóterületek szétválasztása/; zöldterüle
tek kialakítása; lakások távfűtésbe' való bekapcsolása.
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