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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A légszennyező anyagok hatását az építőkövekre alapvetően háromféle 
megközelítésben mutatja be a disszertáció: egyrészt a szennyezőanyag-terjedés modellezés 
eredményeit veti össze a helyszínen vett ülepedő porminták jellemzőivel, másrészt 
laboratóriumi körülmények között kipufogó gáz hatására bekövetkező elváltozásokat 
vizsgálja, harmadrészt pedig a több éves, évtizedes kitettség során végbement átalakulásokat 
mutatja be épületek kőanyagának elemzése alapján. 

A városi környezetre kifejlesztett MISKAM programmal szimulált áramlástani 
jelenségeket az ülepedő por ásványtani összetevőinek arányával és részecskeméret 
eloszlásával veti össze először az értekezés. 

A légszennyező források közül a közlekedési eredetű szennyezést kiemelve, azon 
belül is a kipufogógáz kőzetekre gyakorolt hatásának kísérleti elemzésével foglalkozik a 
második fő kutatási rész. Egy saját tervezésű mérőteret alakítottunk ki, amelybe hat 
Magyarországon is széles körben használt kőzettípust (durva mészkő, forrásvízi mészkő, 
tömött mészkő, riolittufa, homokkő, andezit) és ezek mellett egy olasz márványt és egy 
ausztriai gránitot rögzítettünk. Ezt a kamrát építettük be a motorvizsgálatoknál alkalmazott 
mérőrendszerbe, amely segítségével a kipufogó gázáram CO, CO2, THC, NOx, NO, O2, 
valamint részecske tartalmát tudtuk meghatározni. A szennyezés időtartamát növelve (1, 2, 4, 
8, valamint 10 órás kitettség) vizsgáltuk a szín- és tömegváltozást, és a szennyezett próbatest 
4 különböző rétegének póruseloszlását. A kísérletek alapján kiderült, hogy az általunk 
alkalmazott laborkörülmények között már 4 óra múlva teljesen elszíneződtek a kőzetek, 
kőzettípustól függően pedig a felszíni, illetve a mélyebb pórusok is eltömődtek. 

A harmadik kutatási irány a légszennyezésre erősen érzékeny mészkő elváltozásainak 
vizsgálatára koncentrált. Európa hét országából (Németország, Magyarország, Belgium, 
Csehország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország) mészkő kőfelületekről gyűjtött 
fekete mállási kéreg és ülepedő por minták részletes ásványtani és kémiai elemzése készült el 
a disszertációhoz. A 45 mintavételi hely eltérő környezeteket reprezentált: városi, vidéki és 
természeti helyről származó por- és kőzetmintákat elemeztünk. A mállási kéreg minták felső 
elszíneződött, elfeketedett rétegét és az alatta lévő alapkőzetet külön-külön analizáltam. A 
mikro- és makro-szerkezet, a morfológia, a kőzetszövet, valamint az ásványtani összetétel 
meghatározásához háromféle mikroszkópos technikát (polarizációs (PPL), katódlumineszcens 
(CL) és pásztázó elektronmikroszkópos (SEM)), illetve röntgendiffrakciót (XRD) lehetett 
alkalmazni. A minták kémiai összetételét lézerablációs induktív csatolású plazma 
tömegspektrometria (LA-ICP-MS – nehézfémek, nyomelemek), ionkromatográfia (IC – 
ionok), illetve tömegspektrométerrel összekapcsolt gázkromatográfia (GC-MS - PAH-
vegyületek) segítségével lehetett meghatározni. Az elemzések alapján kitűnik, hogy a fekete 
mállási kérgek felszínén szerves szén és pernye mutatható ki. A mállási kérgek magas 
gipsztartalma és a vízoldható szulfáttartalma között lineáris összefüggést találtam. Az LA-
ICP-MS vizsgálatokkal a fekete kérgek nagy ólomtartalmát is bizonyítani lehetett. Mindezen 
elemzések igazolták, hogy a mészkő felületeken jelentős ásványtani és kémiai változások 
következnek be a légszennyezés hatására.  
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ABSTRACT 
 

The impact of air pollutant emission on building stones has been investigated from 
three different points of view within the frame of this PhD thesis. First approach was air 
pollution distribution modelling, the second was the study of short duration of exposure trials 
under laboratory conditions, while the third one was the analysis of long-term changes of 
natural stones in the built environment, study of the transformations that took place over 
several decades of exposure. 

MISKAM program, which one developed for the urban environment, was applied for 
air pollution distribution modelling. Flow patterns were compared with the proportion of the 
mineralogical components and particle size distribution of the settled dust. 

In the second part of the study the transportation related air pollution was analysed in a 
laboratory built chamber, which was newly built to perform these tests. Eight different types 
of stones were placed in the chamber, representing 6 commonly used Hungarian stones such 
as porous limestone, travertine, non-porous limestone, sandstone, andesite and rhyolite tuff as 
well as an Italian marble and an Austrian granite. Diesel oil was used in the engine and the 
exhaust system of the engine contained pollutants such as CO, CO2, THC, NOx, NO, O2, and 
soot. Changes in colour and mass of the stones were recorded after 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 
hours and 10 hours. Pore-size distribution of the probes were also analysed at 4 different 
heights. Based on the experiments, it was found that stones were completely discoloured after 
4 hours exposure. Pores close to the surface and at some samples also at depth were clogged 
depending on the lithology. 

The third research direction focused on the testing of weathering crust that was formed 
on the surface of limestone structures and it also included the collection of dust deposited on 
these surfaces. Detailed mineralogical and chemical analyses were carried out on samples of 
black weathering crust and settling dust collected from 7 different countries (Germany, 
Hungary, Belgium, Chech Republic, France, Italy, Poland) in Europe. Dust, black crust and 
the host rock below the crust derived from 45 places (urban, rural and remote natural sites) 
have been analysed. Micro-, macro-morphology and stone fabric as well as the mineralogical 
composition have been analysed with a help of microscopic techniques: plane polarized light 
(PPL), cathode-luminescence (CL) and scanning electron microscopy (SEM). Mineralogy was 
also analysed by X-ray diffraction (XRD). Laser-ablation inductively coupled plasma mass 
spectrometry (LA-ICP-MS – heavy metals, trace elements), ion chromatography (IC - ions) 
and mass spectrometer-coupled gas chromatography (GC-MS – PAH compounds) were used 
to determine the chemical composition of samples. The analyses revealed that organic carbon 
and spherical fly ash particles are present on the top of the framboidal crusts. There is a linear 
correlation between the gypsum content and the water soluble sulphate content. LA-ICP-MS 
results indicate that lead accumulates in the black crusts. All these tests have proved that air 
pollution causes significant mineralogical and chemical changes in limestone. 
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SO4 (sulphate): szulfát 
THC (total hydrocarbons): szénhidrogének 
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Hivatala 
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XRD (X-ray powder diffraction): röntgendriffraktometria 
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1 BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 

 

A természetes kőzeteket gyakran alkalmazzák kültéren és beltéren egyaránt. A kültéri 

használat egyik fő problémája az elszíneződés. A színváltozások a levegőszennyezésnek 

tulajdoníthatók, olyan szennyező anyagok lerakódása formájában, amelyek az építőkövek 

elfeketedéséhez vezetnek (Bonazza et al. 2005, Grossi & Brimblecombe 2007, Urosevic et al. 

2012). Számos publikáció foglalkozik városi környezetben található márványból 

(Moropoulou et al. 1998, Maravelaki-Kalaitzaki & Biscontin 1999, Pozo-Antonio et al. 2017), 

különböző típusú mészkövekből (Amoroso & Fassina 1983, Viles 1993, Fobe et al. 1995, 

Török 2002, Gavino et al. 2004, Smith & Viles 2006, McAlister et al. 2006, Siegesmund et al. 

2007, Török et al. 2007), illetve magmás kőzetekből (Germinario et al. 2017, Graue et al. 

2013) épült épületek homlokzatain kialakult fekete kéreg formáival. 

Az elmúlt évtizedekben a városi kő felületek károsodásainak legfőbb okozói között 

említhető a közlekedés, bár a levegőszennyezettség nemcsak a városi, hanem a vidéki 

környezetben található kőszerkezeteket is károsítja (Török et al. 2011, Graue et al. 2013). A 

színváltozás és a szulfátképződési folyamat laboratóriumi körülmények között modellezhető, 

ahol a karbonátos kőzetmintákat kipufogógáz (Farkas et al. 2015, 2016a, 2018b) és SO2 

(Rodriguez-Navarro & Sebastian 1996, Rozgonyi et al. 2000) hatásának tették ki. 

A kutatás fő célja a légszennyező anyagok emissziójának, transzmissziójának és 

immissziójának vizsgálata, különös tekintettel az épített környezetre. A megfogalmazott főbb 

kérdések a következők voltak: 

1. Hogyan hozható összefüggésbe a szálló por terjedése és az ülepedő por 

felhalmozódása egy forgalmas városi környezetben? Milyen módon írható le ez a 

folyamat? 

2. Milyen eltérés van az egyes kőzettípusok viselkedése között, ha kipufogógáz-

szennyezésnek vannak kitéve laboratóriumi körülmények között? 

3. Van-e szignifikáns különbség a karbonátos alapkőzetek és a hosszú távú kitettség 

hatására a felületükön kialakuló fekete mállási kérgek ásványtani, kémiai elem 

összetételében? Milyen módszerekkel mutatható ez ki?  

A főként közlekedésből származó légszennyezés okozta esztétikai hatást és a 

hátterében zajló fizikai-kémiai változásokat vizsgáltam, amihez három megközelítést 

alkalmaztam.  

Az első esetben egy forgalmas közlekedési csomópont környezetét kiválasztva 

forgalomszámlálást követően szennyezőanyag terjedést szimuláltam, majd az épületek 
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homlokzatán ülepedő porok mennyiségével és szemcseméret eloszlásával vetettem össze az 

áramlástani modellezés eredményeit.  

A második kutatási irány a közlekedési eredetű kipufogó gázok hatására fókuszálva a 

természetes környezetben végbemenő szennyeződést felgyorsítva, intenzív laboratóriumi 

szennyezést hajtottam végre. A rövid távú behatás következtében végbemenő színváltozást 

mértem nyolcféle kőzet esetében, ismerve a pontos szennyezési körülményeket (károsanyag 

koncentráció, hőmérséklet, nyomás, stb.).  

A harmadik megközelítés szerint pedig a már elszíneződött felületeket, az alattuk 

megtalálható alapkőzetet és az ülepedő port vizsgáltam. A légszennyezésre erősen érzékeny 

mészkő elváltozásainak vizsgálatára koncentrálva, az ásványtani és kémiai összetételbeli 

elemzésekhez hét, eltérő légszennyezettségű európai országból gyűjtöttem por és kőzet 

mintákat épületekről és kőfelületekről.  
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2 LÉGSZENNYEZETTSÉGI HELYZET EURÓPÁBAN 

2.1 Emisszió, transzmisszió, immisszió 

 

Légszennyezés, szennyezőanyag terjedés, valamint légszennyezettségi helyzet 

esetében is jól elkülöníthető folyamatokként jelennek meg az emisszió, transzmisszió és 

immisszió folyamatai.  

Az emisszió a szennyező anyag kibocsátása, a szennyező forrásnál mérhető anyagáram 

(Mészáros 1993). A szennyező forrás szerint megkülönböztetünk pontforrásból (ipari 

létesítmények, háztartási tüzelés), vonalforrásból (közlekedés) vagy területi forrásból 

(mezőgazdasági terület) származó kibocsátást.  

Transzmissziónak nevezzük a szennyező anyag útját, terjedését a környezetben, amit 

számos meteorológiai jelenség és domborzati tényező befolyásol. A transzmisszió során az 

eredeti (ún. primer) szennyező anyag például a napsugárzás hatására kémiai átalakuláson 

mehet át, így egyrészt csökkenhet a veszélyessége (megindulhat a biodegradáció), másrészt 

ártalmasabb (ún. szekunder szennyező) anyagok keletkezhetnek belőle. A szennyező anyag a 

transzmisszió során a legtöbb esetben hígul a természet öntisztuló képességének 

köszönhetően, így csökken a környezeti koncentrációja. 

Immisszió alatt a befogadó környezetében kialakult koncentrációt értjük, ami a 

környezeti elemekben (levegő, víz, talaj) mérhető. Ez az a mennyiség, ami az ember által 

felvehető légzés, táplálkozás útján (www1). 

2.2 Adatok, térképek, hozzáférési lehetőségek 

 

Az éppen aktuális levegőminőségről elérhetőek a légszennyezettséget mérő állomások 

adatai, nemcsak nemzetközi, hanem hazai vonatkozásban is. A magyarországi mérőhálózat 

automata és manuális mérőállomásokkal rendelkezik, amelynek részleteiről a 

www.levegominoseg.hu oldalon (www2) keresztül lehet tájékozódni. 

A mérőállomások jellemzően a városokban helyezkednek el, feltehetően a könnyebb 

üzemeltetés és karbantartás, valamint a nagyobb érintettség miatt. Így részletesebb 

információk állnak rendelkezésre egyes forgalmasabb kereszteződések, ipari zónák 

kibocsátásai következtében kialakuló levegőminőségi helyzetről. Emellett pedig városi és 

vidéki háttérállomások is mérik a szennyezőanyag (SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2,5, 

aromás szénhidrogén, pl. benzol) koncentrációt a levegőben.  



12 
 

Mivel a mérőállomások nem egyenletesen helyezkednek el, ezért térképes ábrázolás 

esetén általában a mérési pontra jellemző levegőminőségi indexet tüntetik fel valamilyen 

színkód segítségével (2.1. ábra).  

 
2.1. ábra: Levegőminőségi adatok az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatbázisában regisztrált 

mérőállomásokon 2018.aug.10. 11:00-kor (PM10 koncentráció µg/m3) 
Forrás: EEA (www3)  

 

Az emisszió megjelenítése ehhez képest kissé eltérő, mivel nemcsak pontszerű 

eredmények állnak rendelkezésre. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő 

levegőszennyezésről szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az 

eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről szóló, 1999. december 1-jén, Göteborgban 

aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 195/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet értelmében 

Magyarország is készít emissziókatasztert. A leltár tartalmazza a különböző szektorokból 

eredeztethető szennyezőanyag mennyiségeket. Az országos összkibocsátás számítása minden 

évben elkészül, az eredmények térbeli eloszlásának szemléltetése azonban csak négyévente 

kötelező. Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztést igényel, mivel a térbeli ábrázolást 2015-től 

kezdődően már nemcsak 50km x 50km-es rácsháló szerint, hanem 0,1° x 0,1° (hosszúság - 

szélesség) felbontás alapján kell elkészíteni (2.2. ábra). Az emissziós térképek tehát a rácsháló 

finomságától függenek, de a felszínt teljes mértékben lefedik. Az egyes országok emissziós 

jelentései és előrejelzései a www.ceip.at oldalon (www4) keresztül érhetők el.  
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2.2. ábra: A károsanyag-kibocsátás térbeli ábrázolása 1984-től napjainkig, a megjelenítések finomodása 

Forrás: EDGAR – JRC (www5) alapján Farkas (2018) 

2.3 Tendenciák 

 
Az európai országok közül a disszertációban elemzett 7 ország esetében azokon a 

mérőállomásokon, amelyek a legközelebb helyezkedtek el a jelen értekezésben szereplő 

mintavételi helyekhez légszennyező anyagok koncentrációjára vonatkozó adatokat lehetett 

összegyűjteni: a kén-dioxid koncentrációra fókuszálva megállapítható, hogy az 1990-es évek 

közepén jelentős csökkenés következett be. Németország, Belgium és Magyarország ma már 

jóval kedvezőbb helyzetben van, mint 2 évtizeddel ezelőtt. Lengyelország azonban annak 

ellenére, hogy ott is jelentős javulás következett be, még mindig magas koncentráció 

értékekkel bír (2.3. ábra).  

A kén-dioxid és részecske kibocsátásban elért csökkentés mértéke jól látható nemzeti 

szinten ( 

2.1. táblázat). 1990 és 2000 között jelentősen csökkent a kén-dioxid kibocsátás, és 

tovább folytatódott azt követően is a javulás. Részecske (PM10) tekintetében a 2000-es évek 

emisszióját összehasonlítva a 2015-ös értékekkel szintén 20-40%-os csökkenés tapasztalható, 

leszámítva sajnos hazánkat, ahol ugyan csak kis mértékben, de növekedett a kibocsátás 

mennyisége az elmúlt másfél évtizedben.  
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2.3. ábra: Az éves átlagos kén-dioxid koncentráció (SO2) 1990–2013 között a legközelebbi levegőminőség 
mérő állomásokon (az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) adatbázisához kapcsolódó kén-dioxid 

interaktív térkép szerint az alábbi mérőállomásokon országonként eltérő színekben: Lengyelország 
(piros): Krakow (PL0012A), Trzebinia (PL0123A), Katowice (PL0008A), Belgium (szürke): Liege 

(BETH201), Soignies (Mons) (BETN070), Németország (zöld): Schwerte (DENW179), Hagen (DENW077), 
Halle/Zentrum (DEST022), Halberstadt (DEST009/44), Braunschweig (DENI011), Naumburg (DEST078), 

Göttingen (DENI042), Csehország (fekete): Brno-Turany (CZ0BBNY), Franciaország (lila): Reims 
(FR14004), Olaszország (sárga): Bologna (IT0894A), Venezia (IT0963A), Bari (IT1606A), Magyarország 

(kék): Budapest, Baross/Teleki tér (HU0005A/21A/45A) 
Forrás: EEA (2016a) adatok alapján Farkas et al.(2018a) 

 

 
2.1. táblázat: Kén-dioxid (SO2) és részecske (PM10) nemzeti éves összkibocsátása [Gg] 1990, 2000 és 2015-
ben a választott országokban (DE: Németország, HU: Magyarország, BE: Belgium, CZ: Csehország, FR: 
Franciaország, IT: Olaszország, PL: Lengyelország) 
Forrás: EEA (2016b) adatok alapján Farkas et al. (2018a) 

  DE HU BE CZ FR IT PL 

SO2 emisszió [Gg] (1990) 5485 825 365 1871 1314 1783 2648 

SO2 emisszió [Gg] (2000) 644 428 173 227 631 755 1404 

SO2 emisszió [Gg] (2015) 352 24 43 123 153 123 690 

PM10 emisszió [Gg] (2000) 290 69 57 56 449 225 271 

PM10 emisszió [Gg] (2015) 221 70 38 35 266 179 221 

 

Ahhoz azonban, hogy az egyes országok levegőkörnyezeti állapotát egymással jobban 

össze lehessen hasonlítani az abszolút kibocsátásokból relatív mutatók képezhetők. Az 1 főre 
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jutó GDP érték függvényében ábrázolva az 1 főre eső SOx kibocsátást az alábbi mintázat 

rajzolódik ki: Olaszország, Franciaország, Belgium és Németország egy egyenes mentén 

helyezkednek el, ami alapján arányos a gazdasági teljesítmény növekedése a kibocsátás 

emelkedésével 1 főre vetített fajlagos értékek esetében. Ezzel szemben Csehország és 

Lengyelország alacsonyabb fejlettségi szint mellett jóval nagyobb emisszióval bír. 

Magyarország helyzete külön említendő, mivel csak kis mértékben tér el a fejlettebb nyugat-

európai tengelytől, de ahhoz képest mégis nagyobb az 1 főre jutó SOx kibocsátás hazánkban. 

A buborékok átmérője és a mellette feltüntetett szám az országok abszolút értékben kifejezett 

SOx kibocsátását [kt] jelöli.  

 
2.4. ábra: Kén-dioxid egyenértékben kifejezett 1 főre jutó kén-oxid kibocsátás a választott 7 európai 

ország (2.1. táblázatban alkalmazott színkódok szerint) 1 főre eső GDP-jének függvényében 2015-ben  
Forrás: saját szerkesztés EEA és Eurostat adatok alapján Farkas et al. (2018a) 

 

Kiemelve a közlekedésből származó károsanyag-kibocsátást megállapítható, hogy a 

közlekedési emissziók becslésére egyre több modell létezik, melyek az elmúlt évtizedekben 

hatalmas fejlődésen mentek keresztül, a technológiai paraméterek mellett a társadalmi-

gazdasági paraméterek változását is egyre jobban figyelembe veszik (Szendrő & Török 2016). 

 

2.4 Káros hatások 

 

A részecskék globális hatását, a klíma és az ökoszisztéma változásában, valamint a 

láthatóság csökkenésében betöltött szerepét megfigyelték már (Querol et al. 2004, Gieré & 

Querol 2010). Számos átfogó tanulmány a levegőminőséggel foglalkozik és a városi klímára 
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összpontosít az európai fővárosokban (Borbély-Kiss et al. 1999, Kukkonen et al. 2003, Borsós 

et al. 2012, Probáld 2014, Ferenczi & Bozó 2017, Leelőssy et al. 2017). 

 

2.4.1 Egészségügyi hatások 
 

A részecskék magas koncentrációja a levegőben káros hatással van az emberi 

egészségre. A légköri por lehet természetes eredetű, származhat a talajerózióból, a vulkáni 

tevékenységből vagy az erdőtüzekből is (Viana et al. 2008). A fő emberi forrásai a szén-, olaj, 

fa- és hulladékégetés, valamint a közúti közlekedés (Salma et al. 2017). A leülepedett por újra 

felkavarodhat, áthelyeződhet, és máshol rakódhat le (Salma et al. 2004). 

A szálló por egészségügyi kockázata, a finom részecske kibocsátás és a légúti 

megbetegedések kialakulása és súlyosbodása, valamint a halálozási ráta közötti kapcsolat 

hosszú idők óta kutatott terület (Reichardt 1995, Lippman et al. 2000, Samet et al. 2000, 

Wichmann et al. 2000, Pope et al. 2002). Egyértelmű összefüggés van a részecske 

koncentráció és a megbetegedések száma között (Dockery et al. 1993). 

 
2.5. ábra: Légszennyezés egészségügyi vonatkozásai Európában a főbb szennyezőanyagok esetében (PM2,5, 
PM10, O3, NO2, BaP, SO2) – EU normák szerint való kitettség (balra), WHO értékei alapján meghatározott 

érintettség (jobbra) 
Forrás: EEA (2017)  

Az Európai Unió (EU) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányadó értékeit 

alapul véve eltérő mértékű az Európában élő városi népesség légszennyzésnek való kitettsége 

(2.5. ábra). 

A karbonátos kőzetek felületén képződő mállási kéreg a szemcsés anyagokat, szilárd 

részecskéket és a hozzájuk kapcsolódó PAH (policiklikus aromás szénhidrogén) vegyületeket 

magába zárja (Török et al. 2011). A PAH-ok rákkeltő (Okona-Mensah et al. 2005, Arruti et al. 

2012, Kim et al. 2013a), mutagén és teratogén hatása (Boström et al. 2002, Kim et al. 2013a) 

ismert, így nem véletlenül szerepelnek a prioritási listákon és sorolják a legveszélyesebb 
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anyagok közé őket (IARC, US EPA, EU). A tüdőrák kialakulásában a levegőszennyezésnek, 

különösképpen a részecskéknek és PAH vegyületeknek is jelentős befolyásoló szerepet 

tulajdonítanak (Okona-Mensah et al. 2005).  

A közlekedéssel összefüggő légszennyezés és a gyermekkori asztma kialakulása 
közötti kapcsolatot mutatja be Jadaan et al. (2016) összefoglaló tanulmánya. 
 

2.4.2 Épített környezetre gyakorolt hatások 
 

Az antropogén szennyező források, mint például a széntüzelésű erőművek, vas- és 

cementgyártás, gépjárműforgalom apró mágneses részecskéket juttatnak a levegőbe, amelyek 

bizonyos távolságon túl leülepednek a növényzetre, a talaj felszínére vagy az épületekre. Ezen 

részecskéktől származó mágneses jel még rendkívül kis koncentrációk mellett is detektálható 

modern mérőeszközökkel (Márton et al. 2008). 

Az épületek, építmények homlokzatainak károsodását, elszíneződését különböző 

kémiai, fizikai és biológiai folyamatok okozzák, melyek igen gyakran kapcsolatban állnak a 

légszennyezéssel és az idő előrehaladtával szembetűnő változással járnak együtt (2.6. ábra). A 

természetes és mesterséges építőanyagok károsodási folyamatait, a városok környezeti 

állapotát befolyásoló tényezőket foglalja össze Rózsa (2004) műve. 

A természetes kőfelületeken kialakuló kérgek kémiai összetétele és a légszennyezés 

között fennálló összefüggés mára már általánosan elfogadott (Ausset et al. 1999, Maravelaki-

Kalaitzaki & Biscontin 1999, Bonazza et al. 2004, Török 2008, Urosevic et al. 2012, De Kock 

et al. 2017).  

 

2.6. ábra: Légszennyezés hatására bekövetkező 18 éves mállás folyamata a Citadella egy védett falán, 
kapubejáróján. A bekarikázott zónák jelzik a fekete kéreg leválását és a világos alapkőzet előbukkanását 

Forrás: Török (2011) 
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A légszennyezéssel összefüggő kőzetkárosodásokat már a 20. század eleje óta 

vizsgálják (Kaiser 1910, Grün 1931, Kieslinger 1932, Schaffer 1932). Fitzner és társai (1996) 

osztályokba sorolták az egyes formákat és különböző károsodási kategóriákat határoztak meg. 

Az egyik leggyakoribb elváltozási forma a homlokzatokon, kőfelületeken kialakuló kéreg, 

amely a csapadéknak kitett és az esőtől védett területeken egyaránt előfordulhat. Az előbbi 

nagy arányban biológiai eredetű (Snethlage 2008), míg az utóbbi főként gipszet tartalmaz 

(Del Monte et al. 1981). A savas eső és a karbonát tartalmú kőzetanyag kölcsönhatása kéreg 

kialakulásához vezethet. A kéreg a leülepedő por és a kőzet anyagából és a légköri eredetű 

összetevők kombinációjából jön létre. A kéregképződés folyamatát és a karbonátos kőzetek 

károsodását részletesen jellemezték már a múltban (Amoroso & Fassina 1983, Baboian 1986, 

Brimblecombe 1987, 1996, 2003, Rosvall & Aleby 1988, Winkler 1994, Price 1996, Camuffo 

1998, Charola 2001, Charola & Ware 2002, Sabbioni 1995).  

Mészkövek esetében a fő kőzetkárosodási folyamatok közé a gipszképződést és a 

karbonát visszaoldódást sorolhatjuk (Sabbioni 2003). A fő kőzetalkotó kalcit (CaCO3) ásvány 

és a légköri eredetű kén-oxidok (SOx) kölcsönhatására gipsz képződik (CaSO4•2H2O). A 

karbonát visszaoldódása és újbóli kicsapódása során különböző összetevőket kebelez be, 

különösképpen ülepedő port, ami a gipszkéreg képződést katalizálja és szürke, fekete 

elszíneződést okoz (Rodriguez-Navarro & Sebastian 1996, Ausset et al. 1999). A gipsz 

nemcsak a kőzet felületén, hanem mélyebben, a pórusokban is képződik (Del Monte et al. 

1981, Amoroso & Fassina 1983). Eltérő morfológiájú fekete kéreg formák alakulnak ki a sík 

fekete kéregtől kezdve (Moropoulou et al. 1998, Török 2003, De Kock et al. 2017) a gömbös 

fekete kéregig (Del Monte et al. 1981, Török 2002). A mikrostrukturális jellemzésük sokat 

fejlődött, melyet optikai mikroszkóppal (Moropoulou et al. 1998, Török 2003, Pozo-Antonio 

et al. 2017) pásztázó elektronmikroszkóppal (Ausset et al. 1999, Smith et al 2003), végül 

pedig komputertomográfiával (CT) (De Kock et al. 2017) támogatva egyaránt kiemelkedő 

szerepet tulajdonítanak a szerves részecskéknek a fekete kéreg képződésénél.  

A mikroszkópos vizsgálatokon, valamint az elemanalíziseken alapulva megállapítható, 

hogy a kéreg újonnan alakult ásványi anyagok mellett tartalmaz szélhordta ásványi 

részecskéket (Smith et al. 2003), porózus széntartalmú részecskéket (korom), 

alumíniumszilikát részecskéket és fémrészecskéket (Del Monte et al. 1981, Esbert et al. 1996, 

Derbez & Lefèvre 1996), és különböző szerves anyagokat is (Fobe et al. 1995, Török & 

Rozgonyi 2004, Bonazza et al. 2005, Sánchez et al. 2011, Pozo-Antonio et al. 2017). A 

légköri eredetű részecskék különböző forrásokból származhatnak: háztartási tüzelés, erőművi 

égetés, szén vagy olajtüzelés (Sabbioni 1995), biomassza égetés (Ausset et al. 1992), valamint 
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járműből származó kipufogógáz (Hildeman et al. 1994, Rodriguez-Navarro & Sebastian 1996, 

Slezakova & Castro 2011). Az elszíneződött réteg fő és nyomelemeit (Gavino et al. 2004), 

továbbá az izotópos összetételt is leírták már (Torfs et al. 1997, Klemm & Siedel 2002, 

Siegesmund et al. 2007).  
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3 MINTAVÉTELI HELYEK 

 

A mintavételi helyeket a disszertáció 3 fő témaköréhez köthetően mutatja be ez a 

fejezet. A témakörök eltérősége miatt – modellezés, laboratóriumi kitettség vizsgálat, 

valamint épületek és természetes kőzet előfordulások – a mintavételezési stratégia is eltérő 

volt. 

A modellezéshez egy kisebb városi területről gyűjtött mintákra volt szükség, míg a 

laboratóriumi kipufogógázos kísérlethez bányákból származó kőanyag kellett, addig a mészkő 

felületekről származó mintákat hét európai országból kellett beszerezni. 

3.1 Szennyezőanyag-terjedés modellezése – ülepedő por minták gyűjtése 

 

A vizsgált terület Budapest II. kerületében, a Margit-körút és Török utca 

kereszteződésének környezetében helyezkedik el. Forgalmas út, magas, főként közlekedési 

eredetű légszennyezéssel.  

A főbb utak mellől gyűjtött 7 ülepedő por minta elhelyezkedését a 3.1. ábra mutatja 

be, és a 3.1. táblázat tartalmazza a mintavételi helyek leírását. A vizsgált minták közül 4 minta 

műemlék épületről származik (Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár – T1, T2, Margit körút 

15-17. szám alatti Bauhaus stílusú épület – Mk1a, Margit-ház – Mk5).  
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3.1. ábra: Mintavételi helyek a Margit körút és Török utca kereszteződés környezetében, kiemelve a 
műemlék épületekről gyűjtött mintákat 
Forrás: Farkas & Török, in press, 2019a 

3.1. táblázat: A modellezett területről gyűjtött porminták jelölései és a mintavételi helyek jellemzése a 
magasságot, kőzettípust és a homlokzaton való elhelyezkedést illetően 

Minta 
Cím  

(műemlék épület) 
Magasság Kőzettípus Elhelyezkedés 

T1 
Török utca 12. 
(Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár) 

1,3 m breccsa lábazat teteje 

T2 Török utca 12. 2,0 m breccsa kváderek üregei 
T3 Török utca 6. 1,1 m tardosi tömött mészkő lábazat teteje 
T5 Török utca 1-3. 0,6 m tardosi tömött mészkő párkány 

MK1a 
Margit körút 15-17. 
(Bauhaus stílusú épület) 

0,8 m forrásvízi mészkő párkány 

MK5 
Margit körút 5/A. 
(Margit-ház) 

1,0 m forrásvízi mészkő párkány 

TF1 Tölgyfa utca 30. 0,5 m forrásvízi mészkő 
beugró párkányfülke 
sor (sarok is) 

3.2 Kőzetminták laboratóriumi szennyezése kipufogógázzal – a választott kőzettípusok 
előfordulásai 

 
A kipufogógázzal történő szennyezés vizsgálatához 8-féle kőzettípust (andezit, durva 

mészkő, forrásvízi mészkő, gránit, homokkő, márvány, riolittufa, tömött mészkő) 

választottunk, amiből 6-nak magyarországi és két külföldi előfordulású. A nyolc kőzettípus 

közül a hazaiak változatos kőzetanyagúak, így jól reprezentálják a hazai épített környezetet, 

míg a külföldi márvány és a gránit nemzetközi szinten is gyakori kőzettípus (3.2. táblázat, 3.2. 

ábra). 

A laboratóriumi körülmények közötti vizsgálathoz azért ez a 8 eltérő kőzettípus került 

kiválasztásra, mert jelentősen eltérő fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek. A 

vizsgált kőzettípusok mindegyike széles körben alkalmazott Magyarországon szerkezeti 

elemként vagy díszítőkő, illetve zúzottkő formájában. 

 

3.2. táblázat: A kipufogógázzal történő szennyezéses kísérleteknél használt mintajelölések és a kőzetek 
származási helyei 

Minta Kőzettípus Származási hely 

A Andezit Gyöngyössolymos 
D Durva mészkő Sóskút 
F Forrásvízi mészkő Süttő 
G Gránit Mauthausen 
H Homokkő (kovás kötőanyagú) Romhány 
M Márvány Carrara 
R Riolittufa Sirok 
T Tömött mészkő Tardos 
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3.2. ábra: A kamrakísérletekhez választott nyolcféle kőzettípus származási helye 

 

3.3 Hosszú távú kitettség mérése – fekete kéreg és ülepedő por minták gyűjtése mészkövekről 

 

A mészkő felületekről gyűjtött összesen 70 minta 7 európai országból (Belgium (BE), 

Csehország (CZ), Németország (DE), Franciaország (FR), Magyarország (HU), Olaszország 

(IT), Lengyelország (PL)), azon belül is 15 településről származik. Főként épületekről 

(templomokról, lakó- illetve középületekről), valamint történelmi városfalakról, 

kőkerítésekről, továbbá természetes környezetben található sziklafalról erednek (3.3. ábra). A 

mintavételi helyek néhány jellemző példáját a 3.4. ábra mutatja be. A minták jelölésével és 

elhelyezkedésével kapcsolatban a 3.3. táblázat tartalmaz alapinformációkat, a részletes 

leírások pedig a mellékletben szerepelnek. 
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3.3. ábra: Alapkőzet és fekete kéreg (fekete színnel jelölt), valamint az ülepedő por (szürke színnel 
ábrázolt) mintavételi helyei Nyugat- és Közép-Európában 

 

 
3.4. ábra: A Nyugat- és Közép-Európában gyűjtött fekete kéreg és alapkőzet minták elhelyezkedési 

változatai (templom, középület, kőkerítés vagy kőfal, illetve természetes sziklafal) 
Forrás: Farkas et al. 2018a 
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3.3. táblázat: A hosszú távú kitettség elemzésére szolgáló alapkőzet és a felületén kialakuló fekete kéreg, 
valamint az ülepedő por mintajelölései és az egyes mintavételi helyek jellemzése az országot, települést, 
elhelyezkedést és a minta típusát feltüntetve (részletesebb leírást a melléklet tartalmaz) 

Mintajelölések Ország Település Elhelyezkedés  Mintaleírás 

A1 BE-LI-2_A Belgium Liège Templom alapkőzet 

A2 BE-LI-3_A Belgium Liège Templom alapkőzet 

A3 CZ-BR-1_A Csehország Brno Kőfal 
alapkőzet,  
átalakult 

A4 DE-BS-1_A Németország Braunschweig Templom alapkőzet 
A5 DE-BS-2_A Németország Braunschweig Templom alapkőzet 
A6 DE-GÖ-1_A Németország Göttingen Kőkerítés alapkőzet 

A7 DE-GÖ-2_A Németország Göttingen Kőkerítés 
alapkőzet,  
átalakult 

A8 DE-GÖ-3_A Németország Göttingen Templom alapkőzet 
A9 DE-GÖ-4_A Németország Göttingen Kőkerítés alapkőzet 
A10 DE-GÖ-5_A Németország Göttingen Kőkerítés alapkőzet 
A11 DE-GÖ-6_A Németország Göttingen középület alapkőzet 
A12 DE-GÖ-7_A Németország Göttingen Kőfal alapkőzet 
A13 DE-HS-1_A Németország Halberstadt Templom alapkőzet 
A14 DE-IL-1_A Németország Iserlohn Természetes sziklafal alapkőzet 
A15 DE-MÜ-1_A Németország Mühlhausen (Thüringen) Templom alapkőzet 
A16 DE-NB-1_A Németország Naumburg (Saale) Templom alapkőzet 
A17 DE-NB-2_A_I Németország Naumburg Templom alapkőzet 
A18 FR-RE-1_A Franciaország Reims Templom alapkőzet 
A19 HU-BP-1_A_a Magyarország Budapest Műemlék épület alapkőzet 
A20 HU-BP-1_A_b Magyarország Budapest Műemlék épület alapkőzet 
A21 HU-BP-3_A Magyarország Budapest Műemlék épület alapkőzet 
A22 IT-BA-2_A Olaszország Bari Középület alapkőzet 
A23 PL-KA-1_A Lengyelország Karniowice Természetes sziklafal alapkőzet 
A24 PL-KL-1_A Lengyelország Kobylany Természetes sziklafal alapkőzet 
A25 PL-KW-1_A Lengyelország Katowice Kőfal alapkőzet 
A26 PL-KW-2_A Lengyelország Katowice Kőfal alapkőzet 
K1 BE-LI-1_FK Belgium Liège Híd fekete kéreg 
K2 BE-LI-2_FK Belgium Liège Templom fekete kéreg 
K3 BE-LI-3_FK Belgium Liège Templom fekete kéreg 
K4 BE-LI-4_FK Belgium Liège Templom fekete kéreg 
K5 CZ-BR-1_FK Csehország Brno Kőfal fekete kéreg 
K6 DE-BS-1_FK Németország Braunschweig Templom fekete kéreg 
K7 DE-BS-2_FK Németország Braunschweig Templom fekete kéreg 
K8 DE-GÖ-1_FK Németország Göttingen Kőkerítés fekete kéreg 
K9 DE-GÖ-2_FK Németország Göttingen Kőkerítés fekete kéreg 
K10 DE-GÖ-3_FK Németország Göttingen Templom fekete kéreg 
K11 DE-GÖ-4_FK Németország Göttingen Kőkerítés fekete kéreg 
K12 DE-GÖ-5_FK Németország Göttingen Kőkerítés fekete kéreg 
K13 DE-GÖ-6_FK Németország Göttingen Középület fekete kéreg 
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Mintajelölések Ország Település Elhelyezkedés  Mintaleírás 

K14 DE-GÖ-7_FK Németország Göttingen Kőfal fekete kéreg 
K15 DE-HS-1_FK Németország Halberstadt Templom fekete kéreg 
K16 DE-IL-1_FK Németország Iserlohn Természetes sziklafal fekete kéreg 
K17 DE-MÜ-1_FK Németország Mühlhausen (Thüringen) Templom fekete kéreg 
K18 DE-NB-1_FK Németország Naumburg (Saale) Templom fekete kéreg 
K19 DE-NB-2_FK_II Németország Naumburg Templom fekete kéreg 

K20 FR-RE-1_FK Franciaország Reims Templom 
fekete kéreg  
alapkőzettel 

K21 HU-BP-1_FK Magyarország Budapest Műemlék épület fekete kéreg 
K22 HU-BP-2_FK Magyarország Budapest Alagút fekete kéreg 
K23 HU-BP-3_FK Magyarország Budapest Műemlék épület fekete kéreg 

K24 IT-BA-1_FK+ Olaszország Bari Középület 
fekete kéreg  
alapkőzettel 

K25 IT-BA-2_FK Olaszország Bari Középület 
fekete kéreg  
alapkőzettel 

K26 IT-BO-1_FK+ Olaszország Bologna Temető 
fekete kéreg  
alapkőzettel 

K27 IT-VE-1_FK+ Olaszország Venice Templom 
fekete kéreg  
alapkőzettel 

K28 PL-KA-1_FK Lengyelország Karniowice Természetes sziklafal fekete kéreg 

K29 PL-KL-1_FK Lengyelország Kobylany Természetes sziklafal fekete kéreg 
K30 PL-KW-1_FK Lengyelország Katowice Kőfal fekete kéreg 
K31 PL-KW-2_FK Lengyelország Katowice Kőfal fekete kéreg 

P1 BE-LI-1_ÜP Belgium Liège Híd ülepedő por 
P2 CZ-BR-2_ÜP Csehország Brno Középület ülepedő por 
P3 CZ-PR-1_ÜP Csehország Prague Középület ülepedő por 

P4 DE-GÖ-8_ÜP Németország Göttingen Középület ülepedő por 
P5 DE-GÖ-9_ÜP Németország Göttingen Középület ülepedő por 
P6 HU-BP-1_ÜP Magyarország Budapest Műemlék épület ülepedő por 

P7 HU-BP-2_ÜP_I Magyarország Budapest Alagút ülepedő por 
P8 HU-BP-2_ÜP_II Magyarország Budapest Alagút ülepedő por 
P9 HU-BP-3_ÜP Magyarország Budapest Műemlék épület ülepedő por 

P10 PL-KR-1_ÜP Lengyelország Krakkó Középület ülepedő por 
P11 PL-KR-2_ÜP Lengyelország Krakkó Középület ülepedő por 
P12 PL-KW-3_ÜP Lengyelország Katowice Középület ülepedő por 

P13 PL-KW-4_ÜP Lengyelország Katowice Középület ülepedő por 
 

A minták többnyire városi területekről kerültek begyűjtésre, az egészen kis, kevesebb 

mint 50 000 fős településektől (Naumburg, Halberstadt) kezdve, a közepes, 100-200 000 

lakosú (Göttingen, Liege, Reims) és 250-350 000-es városokon át (Braunschweig, Brno, Bari, 

Katowice) a 1,8 milliós nagyvárosig (Budapest). A főbb települések éghajlatára és méretére 

vonatkozó információkat a 3.4. táblázat tartalmazza. Széles körben történt a mintavétel, 
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hiszen a vidéki (természetes vagy természetközeli háttér) és városi térségek mellett erősebben 

szennyezett, ipari zónák is jelen vannak a vizsgált helyszínek között (3.5. ábra). 

 
3.5. ábra: Részecske (PM10) és nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettség Európában 2015-ben: a részecske 

szennyezettség inkább az erőművi és háztartási tüzeléshez köthető, míg a nitrogén-dioxid koncentráció a 
nagyobb európai városokra utal, ahol magasabb a közlekedés aránya 

Forrás: EEA (2017) 

 

3.4. táblázat: A hosszú távú kitettséget vizsgáló elemzésnél előforduló jelentősebb városok, mintavételi 
helyek alapjellemzői, néhány éghajlati és társadalmföldrajzi paraméterei 
Forrás: Éghajlati (CHMI 2017, Climate-Data 2017, DWD 2016, OMSZ 2016, Wetterkontor 2016, WMO 2017) 
és területi (Eurostat 2016) statisztikai adatok alapján Farkas et al. (2018a) 
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Éves átlag-
hőmérséklet [°C]

8,8 8,9 8,8 8,7 8,9 10,4 9,8 9,4 10,2 15,8 8,6

Éves csapadék-
mennyiség [mm]

542 523 621 644 973 593 827 505 598 586 686

Júl. Júl. Júl. Júl. Júl. Júl. Júl. Júl. Júl. Júl. Júl.
22,6 23,1 17,5 17,1 21,6 20,8 22,3 24,5 23,9 28,4 24,5

Febr. Febr. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan.
-2,4 -2,3 0,2 0,3 -0,5 -1,6 -0,3 -5,2 -0,6 5,0 -6,6

Tengerszint feletti 
magasság [m]

122 130 75 150 247 315 66 237 106 5 266

Terület [km2] 143,0 129,9 192,2 116,9 35,4 525,1 69,4 230,2 46,9 116,0 164,6

Népesség [fő] 43 768 33 012 251 364 118 914 25 524 1 757 618 196 970 377 973 183 042 324 198 298 111
Népsűrűség 

[fő/km2]
306 254 1308 1017 721 3350 2839 1642 3903 2795 1811

Legmelegebb 
hónap [°C]
Leghidegebb 
hónap [°C]
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A vizsgált területeken, Nyugat- és Közép-Európában kontinentális éghajlat uralkodik, 

Belgiumban és Franciaországban kis mértékben érezhető az Atlanti-óceán hatása. Relatív 

száraz időjárás meleg nyarakkal és hideg telekkel jellemző. Az éves középhőmérséklet 8,6 és 

10,4°C közötti tartományban mozog a jelentősebb mintavételi településeken, egy kivétellel 

(Bari – Olaszország), ami mediterrán éghajlattal írható le, meleg, száraz nyarak és esős, enyhe 

telek jellemzik. 500 és 700 mm közötti éves csapadékmennyiség fordul elő a legtöbb 

településen. Ettől Liege – Belgium és Letmathe– Németország tér el, ahol gazdagabb, 800 

mm az éves csapadékmennyiség. 

 

   



28 
 

4 VIZSGÁLT ANYAGOK 

4.1 Szennyezőanyag-terjedés modellezése – ülepedő por a budapesti Margit-körút térségéből 

 

A levegőben a szálló por részecskéinek mérete széles tartományban mozog. A 

mérések során TSPM (összes lebegő portartalom), PM10 (10 mikron átmérőnél kisebb 

részecskék) és PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb részecskék) tömegét vizsgálják (OLM 2016). Az 

épületek homlokzatára az áramlástani viszonyokból és időjárási körülményekből adódóan az 

idő előrehaladtával az összes lebegő portartalom egy része kiülepedik (Farkas & Weiszburg 

2006).  

A kőfelületekről gyűjtött minták a kiülepedett porrészecskék mellett ásványtani 

szemcséket és egyéb szennyeződéseket is tartalmazhatnak. Fogkefe segítségével egy 

papírlapra, onnan pedig műanyag mintavételi zacskókba kerültek az elemzővizsgálatokra is 

elegendő mennyiségű porminták. 

 

4.2 Kőzetminták laboratóriumi szennyezése kipufogógázzal – kőzetekből kialakított próbatestek 

A kipufogógázzal történő szennyezéshez egységes méretű (30 mm átmérőjű és 45 mm 

magasságú) hengeres próbatesteket alakítottam ki a 8 kőzettípusból. A színükben és 

kőzetszövetükben mutatkozó különbözőségeket szemlélteti a 4.1. ábra. 
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4.1. ábra: Kipufogó gázzal történő szennyező vizsgálatokhoz választott kőzettípusokból kialakított 
próbatestek 

Forrás: Farkas et al. 2015, 2016a, 2018b, Farkas & Török in press, 2019b 

4.3 Hosszú távú kitettség mérése – Nyugat- és Közép-Európából származó minták: alapkőzet, 
mállási kéreg és ülepedő por 

 

A helyszíni mintavétel során az előző fejezetben bemutatott mintavételi helyekről 

gyűjtöttem mintákat. Az épületek homlokzatairól, a természetes kőből készült kőfalakról, 

kőkerítésekről, valamint a településektől távolabb elhelyezkedő sziklafalakról vett minták 

szinte minden esetben alkalmasak voltak külön a külső felületen kialakult fekete kéreg és a 

belső részen megtalálható eredeti kőzettípus vizsgálatára a megfelelő szétválasztást követően. 

Ezek a vizsgálatok már csak egyféle kőzettípusra, a mészkőre, de annak helyi adottságokból 

eredően különböző változataira koncentrált. 

Ahhoz, hogy a szilárd kőzetmintákat elemezni lehessen a különböző ásványtani és 

kémiai, környezetanalitikai módszerekkel, az adott mérési módszerhez szükséges előkészítési 

lépéseket kell végrehajtani. Az arra alkalmas minták egy részéből keresztmetszeti profilok, 

valamint vékonycsiszolatok készültek. A szétválasztott alapkőzet és fekete kéreg, valamint az 

ülepedő por külön-külön került porításra, illetve a porított minta további feldolgozásra, a 

szilárd fázis oldattá alakításra. 

A 26 alapkőzet minta mészkő felületekről származik, 60%-a európai műemlék 

épületekről (templomok, illetve műemléki védelem alatt álló köz- és lakóépületek), 30%-a 

kőfalak (történelmi városfalak) vagy kőkerítésekről, a maradék 10%-a pedig természetes 

sziklafalakról. 

Az előfordulás helyétől függően a mészkő változatokat a 4.2. ábra jól szemlélteti. A 

porózus kőzetszövettel rendelkező sóskúti durva mészkő esetében nincs éles határvonal a 

fekete kéreg és az alapkőzet között, a tömött travertin vagy márvány esetében azonban 

élesebben elkülönül a felületen kialakuló elszíneződött réteg. 

A 31 kéreg minta a 26 mészkő alapkőzet mintához képest 5 mintával kiegészül, 

amelyek esetében vagy nem volt lehetőség az alapkőzetből is mintát venni (BE-LI-4_FK), 

vagy a kőzet felületén vékony sík rétegben megjelenő kérget nem sikerült teljes mértékben 

elválasztani az alapkőzettől, de inkább mégis a kéregcsoportba sorolhatók (IT-BA-1_FK+, IT-

BO-1_FK+, IT-VE-1_FK+). 
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4.2. ábra: Mészkő alapkőzet és fekete kéreg határfelülete, felső sorban a porózusabb kőzetszövettel 
rendelkező minták (balról jobbra: HU-BP-3, FR-RE-1), az alsó sorban pedig a tömöttebb kőzetek (balról 

jobbra: PL-KW-1, IT-BA-1) 1 mm-es méretaránnyal 
Forrás: Farkas & Török 2018 

A karbonátos kőzetekre, mint szubsztrátokra azért esett a választás, mert a mészkő és a 

márvány olyan ásványból áll (kalcit), amely a levegőszennyezéssel, időjárásálló 

kéregképződéssel összefüggésbe hozható (4.3. ábra). 

 
4.3. ábra: Mészkő alapkőzet (balra) és fekete kéreg (jobbra) a HU-BP-1 minta esetében 

Forrás: Farkas & Török 2018 

 
A szakirodalomban a fekete kérgek két fő típusát azonosították: sík, lamináris, 

valamint dendrites vagy gömbös fekete kéreg. Az előbbi a teljes homlokzatot lefedi, és a 

leggyakrabban függőleges területeken figyelhető meg, amelyek a közvetlen csapóesőnek ki 

vannak téve (Fitzner et al. 1996). A második fajtájú fekete kéreg, amelyet a gyűjtött minták 
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többsége képvisel, az a gömbös (fürtös) kéreg, amelyet a nemzetközi szakirodalom több 

néven is nevez: globular (Bonazza et al. 2007), ropey (Antill & Viles 1999) vagy framboidal 

(Török 2003, 2008). Ez általában az épület homlokzatán található védett részeken alakul ki, 

amelyek párásak, de a közvetlen esőnek nincsenek kitéve. 

A homlokzatokra ülepedő por mintázása Nyugat- és Közép-Európából a 4.1. pontban 

leírtakkal azonos módon történt. Nem minden helyszínen volt lehetőség arra, hogy a mállási 

kéregre ülepedett port is begyűjtsük. A mintavételi helyszínek között előfordulnak olyanok, 

ahol csak ülepedő port lehetett gyűjteni és se mállási kéreg, se alapkőzet nem szerepel (ld. 3.3. 

ábra, 3.3. táblázat). 
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5 VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE 

5.1 Szennyezőanyag-terjedés modellezése 

5.1.1 MISKAM szoftverrel végzett szimuláció 
 

A vizsgált területre jellemző áramlástani viszonyok és szennyezőanyag-terjedés 

megismeréséhez egy német fejlesztésű (J. Eichorn, Mainz-i egyetem) MISKAM szoftvert 

használtam (Lajos et al. 2008, Eichorn & Kniffka 2010). A jellemzően városi 

szennyezőanyag-terjedés szimulációjára kidolgozott MISKAM (Mikroskaliges Strömung- 

und Ausbreitungsmodell – mikroskálájú áramlástani és terjedési modell) 3 dimenziós modell 

a szélviszonyok, valamint a szennyezőanyag koncentrációk számítását végzi el kis területeken 

(Eichorn 2008). Az általam alkalmazott MISKAM 5.02-es verzió az áramlási mező 

számításánál a Reynolds-átlagolt Navier-Stokes egyenletet alkalmazza a Kato és Launder 

(1993), valamint López (2002) által módosított k-ε turbulenciamodellel. 

A CFD (Computational Fluid Dynamics: áramlástani numerikus szimuláció) az áramló 

közeg, például levegő mozgását és viselkedését közelítően leíró egyenletek megoldását jelenti 

számítógépes úton. A vizsgált területet apró résztérfogatokra, különböző számú, százezres 

nagyságrendtől kezdődően akár több milliót is elérő számú cellára bontjuk fel, majd az 

említett egyenletekből álló áramlást leíró differenciálegyenlet-rendszert minden egyes cellára 

megoldjuk. A cellaszám növekedésével az egyenletrendszer kiszámítása, az áramlási modell 

megalkotása egyre több időt vesz igénybe. A modellezett terület nagyságát az adott 

számítógépben rendelkezésre álló memória nagysága határozza meg, a szimulációkat 2,4 

GHz-es Intel Core2 Duo kétmagos processzorral és 4 GB RAM-mal felszerelt asztali 

számítógépen végeztem. A szimuláció egyszeri futtatása, mely során csak az uralkodó 

szélirányt vettem figyelembe, közel 4 órát vett igénybe. 

A MISKAM modellt egy kb. 400m x 400m-es területre alkalmaztam (5.1. ábra). A 

cellák méreteit, kiterjedéseit és a cellák mennyiségét az 5.1. táblázat összegzi.  

 
5.1. ábra: Modellezés során alkalmazott hálófelbontás (balra) a vizsgált 400m x 400m-es területen (térképi 

ábrázolás (középen), műholdas felvétel (jobbra)) 
Forrás: Farkas & Török 2012 
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5.1. táblázat: MISKAM szimulációnál használt hálófelbontás a vizsgált tartományon 

Irányok x y z 
Kiterjedés [m] 405 405 429 

Cellák méretei [db] 
1 m a középső 232 m-en 
1,2-es növekedési ráta a 

tartomány széle felé 

1 m a középső 232 m-en 
1,2-es növekedési ráta a 

tartomány széle felé 

1 m az alsó 25 m-en 
1,18-as növekedési ráta a 

tartomány széle felé 

Cellák száma [db] 232 + 215 = 262 232 + 215 = 262 25 + 25 = 50 

Összes cella [db] 3 432 200 

 
A terület geometriája mellett a háttér légszennyezettségi adatokat, a szélirányt és 

egyéb bemenő paramétereket is meg kell adni (5.2. táblázat). A szoftver a vizsgált terület 

geometriai modelljére a megadott bemenő paraméterek alapján végzett szimuláció során 

először egy áramlási mezőt határoz meg, majd ebbe a térbe a vonalforrás-erősségek 

hozzáadásával a szennyezőanyag-terjedés jelenik meg konkrét koncentráció értékekkel. A 

szennyezőanyagok kémiai átalakulását nem veszi figyelembe a modell. 

 

5.2. táblázat: A modellezés bemenő paraméterei 

Paraméter Megadott érték Forrás 

Uralkodó szélirány Nyugat-északnyugati (NYÉNY) 
Országos Meteorológiai 
Szolgálat (OMSZ) 

Szélsebesség (a 10 m-es 
referenciamagasságban) 

2 m/s 
ehhez a program automatikusan 
logaritmikus sebességprofilt 
generál, amely a számítási 
tartomány szélén, mint 
peremfeltétel jelenik meg 

Országos Meteorológiai 
Szolgálat (OMSZ) 

A földfelszín felületi érdessége 
1 cm 
„sík felület, aszfalt” kategória 

Használati útmutató 

Épületek fali érdessége 1 cm Használati útmutató 
Légköri állapot Semleges Használati útmutató 

Geometria 
Épületek topologiája: 
blokkos tömbök berajzolásával, 
épületmagasságok megadásával 

A helyszínen készített 
fényképek és vázlatok 
www.maps.google.com 
www.norc.hu  

Háttérszennyezettség 
24,17 µg/m3  
24 órás átlag PM10 koncentráció 

Országos Légszennyezettségi 
Mérőhálózat (OLM)  

PM10 emisszió – vonalforrás 

forgalomszámlálás és emissziós 
faktorok alapján számított 
vonalforrás-erősségek, melyeket 
a WinMISKAM program a 
számítási hálóra vetít, forrás-
cellákra osztva az emissziót  

Saját forgalomszámlálás 
(14. ábra) – 3 időszakban (7:30-
8:30; 15:00-16:00; 20:00-21:00) 
 
HBEFA, KTI emissziós 
faktorok 

 
A bemenő paraméterek megadásához és az eredmények szemléltetéséhez a MISKAM 

szoftver mellett a WinMISKAM, MISKAM Data Processor és a Tecplot 360 kiegészítő 

programokat használtam.  
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A MISKAM program áramlási modelljét a VDI Richtlinie 3783 Blatt 9 (VDI, 2005) 

szerint, valamint szélcsatorna-kísérletekkel igazolták, míg a terjedési modellt a hannoveri 

Göttinger Strasse-ról származó valós és szélcsatorna adatokkal validálták (Olesen et al. 2009, 

Eichorn & Kniffka 2010). Elsősorban német nyelvterületen, továbbá Franciaországban és 

Hollandiában kormányzati, illetve szakértői tevékenységhez használják az alkalmazott 

MISKAM-ot. 

A szennyezőanyag-terjedés modellezéséhez az egyes útszakaszokhoz rendelt 

forgalomnagyság és emissziós faktorok alapján kell megadni a vonalforrás-erősségeket, 

közlekedésből származó kibocsátásokat, amihez az adott területen áthaladó gépjárművek 

forgalomszámlálását is el kellett végezni (5.2. ábra). 

 

5.2. ábra: A vizsgált területen végzett forgalomszámlálás számolt és becsült értékei (fekete: 
személygépkocsi, motorkerékpár, haszongépjármű; lila: könnyű tehergépjármű; kék: autóbusz; piros: 

nehéz tehergépjármű) 

5.1.2 Porminták elemzése 
 

A vizsgált területről gyűjtött porminták vizsgálatához háromféle elemzési módot 

alkalmaztam (5.3. táblázat). A mikroszkópos vizsgálat során a minta ásványtani összetevőit 

figyeltem meg, és egységnyi területen belül a százalékos eloszlást határoztam meg. A 

röntgendiffrakciós (XRD) elemzéssel a porminták ásványtani összetételének minőségi 

analízisét, a szervetlen összetevők pontos meghatározását végeztem el. A porminták 

részecskeméret eloszlását roncsolásos eljárással határoztam meg.  
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5.3. táblázat: Vizsgálati módszerek alkalmazása a budapesti ülepedő pormintákon („I”: elvégzett 

vizsgálat, „N”: nem készült elemzés) 

Forrás: Farkas & Török, in press, 2019a 

Minta 
Mikroszkópos 

számlálás 
Röntgendiffrakció 

(XRD) 
Részecskeméret analízis 

lézer diffrakcióval 
T1 I N N 
T2 I I I 
T3 I N I 
T5 I I I 

Mk1a I I I 
Mk5 I N I 
Tf1 I I N 

 

5.1.2.1 Mikroszkóp alatti ásványtani összetétel meghatározás 
 

A kézi digitális mikroszkópok esetében egy miniatűr kamera és megvilágító egység 

alkot egy egységet, amely valódi mikroszkópként működik. Számítógéppel vagy laptoppal 

használva az energiaellátás is az USB csatlakozón keresztül történik. A kézi digitális 

mikroszkópok maximális nagyítása mindössze csak százas nagyságrendű, de már ez is 

alkalmas arra, hogy a port alkotó szemcséket meg lehessen különböztetni. Az alkalmazott 

Dino-Lite Pro típusú kézi digitális mikroszkóphoz tartozó Dino Capture szoftver segítségével 

számítógéphez csatlakoztatva többféle képformátumú képet, valamint videót is tud készíteni 

1,3 megapixeles felbontóképességgel, és 200-szoros maximális nagyítással. 8 fehér LED 

lámpa biztosítja a megfelelő megvilágítást (www6).  

Az ásványtani összetétel %-os eloszlásának meghatározásánál az egyes minták esetén 

3 párhuzamos számlálást végeztem az adott mintáról készült mikroszkópos felvételen a 

méretarányokat figyelembe véve a minta 1 mm2-nyi területén. 

5.1.2.2 Röntgendiffrakció 
 

A röntgendiffrakciós elemzéshez Phillips Diffractometer (PW 1800, Cu-anód, 45 kV, 

30 mA) által, PANalytical X’Pert HighScore Plus kiértékelő szoftverrel 2° és 70° 2Θ Routine 

Scan Program segítségével gyűjtött eredményeket a porminták ásványos összetételének 

meghatározásra használtam fel. A mérés után a porított mintákat még további vizsgálatokra is 

fel lehetett használni. 

5.1.2.3 Szemcseméret analízis lézerdriffakcióval 
 

A lézerdiffrakciós részecskeméret méreés előtt minta előkészítést kellett végezni. Az 

aggregálódott szemcsék elsődleges szemcsékké alakítása érdekében Bandelin típusú 
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készülékkel 30 másodpercen keresztül, 0,240 kJ energiával ultrahangos előkészítés volt 

szükséges. Ezt követően pedig a lézerdiffrakciós szemcseméret analízist mintánként egy 

méréssel, 90 másodperces időtartamon keresztül LS 13320 Laser Diffraction Particle Size 

Analyzer nevű készülékkel lehetett elvégezni, amelyhez Beckman Coulter és ALM (Aqueous 

Liquid Module), valamint egy pumpa csatlakozott. 

5.2 Kőzetminták laboratóriumi szennyezése kipufogógázzal 

5.2.1 Szennyező kamra: motorparaméterek és szennyezőanyag-koncentrációk mérése 
 

A kőzetek rögzítése a mérőtérben egy speciális, külön erre a célra kialakított kamrában 

valósult meg. Ahhoz, hogy a beérkező kipufogó gázáram érje az összes kőzettípust, 

egymáshoz képest elforgatva két gyűrű mentén 4-4 kőzet került elhelyezésre. Szorítóbilincs 

biztosította, hogy a szennyezés időtartama alatt ne mozduljanak el a helyükről (5.3. ábra).  

 

5.3. ábra: Kipufogó gázzal történő szennyező vizsgálatok során a vizsgált kőzetek rögzítése, elhelyezése 
Forrás: Farkas et al. 2015, 2016a, 2018b, Farkas & Török, in press, 2019b 

A kőzetek két méréssorozat során tettük ki kipufogógázzal történő szennyezésnek. A 

kitettséget Rába gyártmányú, Euro II-es D10 UTSLL 190 típusú, 1300 fordulatszámon és 50 

%-os terhelésen üzemelő dízelmotor biztosította. Üzemanyagként a MOL üzemanyagtöltő 



37 
 

állomásról származó, MSZ EN 590 szabványnak megfelelő gázolaj szolgált. A szennyezések 

alatt uralkodó körülményeket az 5.4. táblázat artalmazza. 

 

5.4. táblázat: A szennyező kamrában mért paraméterek 
Forrás: Farkas et al. 2015, 2016a, 2018b, Farkas & Török, in press, 2019b 

Mért paraméterek 
Mérték-
egység 

1. mérés-
sorozat 

2. mérés- 
sorozat 

2x5 h 1 h 2 h 4 h 8 h 
Kipufogógáz hőmérséklete °C 330 325 326 329 329 
Mérőtérben uralkodó hőmérséklet °C 256,3 245,0 244,5 247,3 246,9 
Mérőtérben uralkodó nyomás Hgmm 1,4 0,00 1,25 2,63 2,00 
Kipufogógáz tömegárama kg/h 483,4 491,5 475,4 468,0 453,0 
Névleges gázáram m3/h 404,4 403,9 403,8 402,8 404,3 
Mért füst m-1 0,086 0,065 0,076 0,072 0,077 
Oxigén (O2) % 12,84 12,9 12,9 13,01 12,9 
Szén-dioxid (CO2) % 6,02 5,919 6,023 6,101 6,107 
Szén-monoxid (CO) ppm 146,5 142,7 141,3 139,8 144,7 
Szénhidrogének (CH) ppm 32,8 59,9 57,8 61,4 62,3 
Nitrogén-oxidok (NOx) ppm 744,8 680,1 688,2 693,4 716,8 
Nitrogén-monoxid (NO) ppm 620,5 537,2 540,5 542,0 553,4 

5.2.2 Szennyezés előtti és utáni kőzetek vizsgálata – kőzetfizikai paraméterek 

5.2.2.1 Tömeg 
 

A hengeres próbatestek tömege 4 tizedes jegy pontosságú, akkreditált, Kern AES 

típusú analitikai mérlegen került bemérésre a szennyezést megelőzően és a kipufogógázzal 

történő szennyezést követően. 

5.2.2.2 Testsűrűség 
 

A próbatest külső méretei és a test tömege alapján lehetett megadni a testsűrűséget. 

Minden esetben a légszáraz testsűrűséget lehetett mérni.  

5.2.2.3 Kapilláris vízfelszívás 
 

A kapilláris vízfelszívás vizsgálata az EN 1925 európai szabvány iránymutatásai 

szerint készült a 8-féle, eltérő látszólagos porozitással rendelkező kőzettípusra.  

A kezdeti tömeg leolvasását követően a folyamatosan vízben álló próbatestek tömegét 

30 másodperc, majd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 32, 64, 128, 256, 512 perc után lehetett 

mérni a durva mészkő, riolittufa, homokkő és forrásvízi mészkő esetében. A tömöttebb 

kőzeteknél (gránit, andezit, tömött mészkő, márvány) pedig 30 másodperc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
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8, 9, 10, 12, 16, 32, 64, 128, 256, 947 percet követően mérhető meg a tömeg a 2 tizedes jegy 

pontossággal mérő KERN típusú mérlegen. 

5.2.2.4 Ultrahang-terjedési sebesség 
 

Az ultrahang terjedési sebességet az 5 cm átmérőjű Pundit típusú készülék adó- és 

vevőfeje közé helyezett hengeres próbatesteken hosszirányban áthaladó idő és a próbatestek 

magassága alapján lehetett kiszámítani az EN 14579 számú szabvány iránymutatásai szerint. 

5.2.2.5 Póruseloszlás 
 

A póruseloszlást 4 órán keresztül szennyezett durva mészkő próbatest 4 rétegében 

lehetett vizsgálni Thermo Scientific gyártmányú Pascal típusú higanyos poroziméterrel és 

Solid kiértékelő programmal a göttingeni Georg-August Egyetemen.  

5.2.2.6 Behatolási mélység 
 

A szilárd részecskék behatolási mélységet 4 kőzettípus (durva mészkő, forrásvízi 

mészkő, riolittufa, gránit) esetében szemrevételezésével a Brazil-vizsgálattal (közvetett 

húzóvizsgálattal) kettétört darabokon lehetett azonosítani. 

5.2.2.7 Színmérés (színinger vizsgálat) 
 

A kőzetek színkoordinátáit a 10 órás kipufogógázzal történő szennyezést megelőzően 

és azt követően Konica Minolta Spectrophotometer CM-2600d típusú készülékkel határoztuk 

meg. A spektrofotométer 360 nm és 740 nm közötti hullámhossz tartományban 10 nm-es 

emelkedéssel, D65-ös fényforrással, 8 mm átmérőjű mérési területen vette fel az értékeket. A 

kolorimetriás értékeket a nemzetközi CIE szín-szabvány szerint a CIELAB színtérben 

határoztuk meg (Choudhury 2014, Antal et al. 2017). 

 

5.3 Hosszú távú kitettség mérése 

 
A hosszú távú kitettséget az Európa szerte gyűjtött mészkő alapkőzeteken kialakuló 

fekete kéreg minták, valamint ülepedő porok alapján lehetett elemezni 8 különböző mérési 

módszert alkalmazva (5.5. táblázat).  

Az ásványtani és szövettani elemzéseket polarizációs mikroszkóppal, 

katódlumineszcenciás mikroszkóppal, pásztázó elektronmikroszkóppal, valamint 

röntgendiffrakcióval hajtottam végre. A nyomelemek vizsgálatához lézerablációs induktív 
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csatolású plazma tömegspektometria (LA-ICP-MS) módszer alkalmazható. A vízoldható 

ionkoncentrációt ionkromatográfiával lehetett meghatározni, az oldat vezetőképességét pedig 

vezetőképességmérővel megmérni. Továbbá gázkromatográfiás tömegspektrometriával (GC-

MS) a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) eltérő koncentrációját tudtuk kimutatni. A 

mérések a Georg-August-Univestität Göttingen és a Technische Universität Bergakademie 

Freiberg egyetemek műszerparkjával készültek. 

 

5.5. táblázat: Vizsgálati módszerek alkalmazása az európai alapkőzet (A1-A26), fekete kéreg (K1-K31) és 
ülepedő pormintákon (P1-P13) („I”: elvégzett vizsgálat, „N”: nem készült elemzés) 
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A1 BE-LI-2_A I I  N I I I I I K10 DE-GÖ-3_FK  N  N  N I I I  N I

A2 BE-LI-3_A I  N  N I I I I I K11 DE-GÖ-4_FK  N  N  N I I I  N I

A3 CZ-BR-1_A  N  N  N I I I  N I K12 DE-GÖ-5_FK  N  N  N I I I  N I

A4 DE-BS-1_A  N  N  N I I I  N I K13 DE-GÖ-6_FK  N  N  N I I I  N I

A5 DE-BS-2_A I I  N I I I I I K14 DE-GÖ-7_FK  N  N  N I I I  N I

A6 DE-GÖ-1_A  N  N  N I I I  N I K15 DE-HS-1_FK I  N I I I I I I

A7 DE-GÖ-2_A I I  N I I I I I K16 DE-IL-1_FK  N  N  N I I I  N I

A8 DE-GÖ-3_A  N  N  N I I I  N I K17 DE-MÜ-1_FK  N  N I I I I  N I

A9 DE-GÖ-4_A  N  N  N I I I  N I K18 DE-NB-1_FK  N  N I I I I  N I

A10 DE-GÖ-5_A  N  N  N I I I  N I K19 DE-NB-2_FK_II I  N I I I I I I

A11 DE-GÖ-6_A  N  N  N I I I  N I K20 FR-RE-1_FK I I I I I I I I

A12 DE-GÖ-7_A  N  N  N I  N I  N I K21 HU-BP-1_FK  N  N I I I I I I

A13 DE-HS-1_A I  N  N I I I I I K22 HU-BP-2_FK  N  N I I I I  N I

A14 DE-IL-1_A  N  N  N I  N I  N I K23 HU-BP-3_FK I I I I I I I I

A15 DE-MÜ-1_A  N  N  N I  N I  N I K24 IT-BA-1_FK+ I I I I  N I I I

A16 DE-NB-1_A  N  N  N I I I  N I K25 IT-BA-2_FK  N  N  N I I I  N I

A17 DE-NB-2_A_I I  N  N I I I I I K26 IT-BO-1_FK+  N  N  N I I I  N I

A18 FR-RE-1_A I I  N I  N I I I K27 IT-VE-1_FK+  N  N  N I I I  N I

A19 HU-BP-1_A_a  N  N  N I I I I I K28 PL-KA-1_FK  N  N  N I I I  N I

A20 HU-BP-1_A_b  N  N  N I I I I I K29 PL-KL-1_FK  N  N  N I I I  N I

A21 HU-BP-3_A I I  N I  N I I I K30 PL-KW-1_FK I I I I I I I I

A22 IT-BA-2_A  N  N  N I I I  N I K31 PL-KW-2_FK  N  N I I I I  N I

A23 PL-KA-1_A  N  N  N I  N I  N I P1 BE-LI-1_ÜP  N  N  N I I I  N I

A24 PL-KL-1_A  N  N  N I  N I  N I P2 CZ-BR-2_ÜP  N  N  N I I I  N I

A25 PL-KW-1_A I I  N I  N I I I P3 CZ-PR-1_ÜP  N  N  N I I I  N I

A26 PL-KW-2_A  N  N  N I  N I  N I P4 DE-GÖ-8_ÜP  N  N  N I I I  N I

K1 BE-LI-1_FK  N  N I I I I  N I P5 DE-GÖ-9_ÜP  N  N  N I I I  N I

K2 BE-LI-2_FK I I I I I I I I P6 HU-BP-1_ÜP  N  N  N I I I  N I

K3 BE-LI-3_FK I  N I I I I I I P7 HU-BP-2_ÜP_I  N  N  N I I I  N I

K4 BE-LI-4_FK  N  N  N I I I  N I P8 HU-BP-2_ÜP_II  N  N  N I I I  N I

K5 CZ-BR-1_FK  N  N  N I I I  N I P9 HU-BP-3_ÜP  N  N  N I I I  N I

K6 DE-BS-1_FK  N  N I I I I  N I P10 PL-KR-1_ÜP  N  N  N I I I  N I

K7 DE-BS-2_FK I I I I I I I I P11 PL-KR-2_ÜP  N  N  N I I I  N I

K8 DE-GÖ-1_FK  N  N I I I I  N I P12 PL-KW-3_ÜP  N  N  N I I I  N I

K9 DE-GÖ-2_FK I I I I I I I I P13 PL-KW-4_ÜP  N  N  N I I I  N I

Mintajelölések Mintajelölések
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5.3.1 Ásványtani és szöveti vizsgálatok 

5.3.1.1 Polarizált fénnyel működő ásványtani mikroszkóp 
 

A vékonycsiszolatok szövetvizsgálatát polarizációs mikroszkóppal lehetett elvégezni, 

párhuzamos és keresztezett nikol állásokban egyaránt (ZEISS Axioplan 2 mikroszkóp 

PROGRESS C10 kamerával történő képalkotással). 

5.3.1.2 Katódlumineszcenciás mikroszkóp 
 

A katódlumineszcens képalkotást megelőzően a vékonycsiszolatokat szénborítással 

vontuk be. Egy Olympus BH-2 mikroszkóphoz csatlakoztatott Peltier-hűtésű Kappa PS 40C-

285 (DX) 1,5 megapixeles felbontású kamerarendszerrel ellátott katódmikroszkópot (HC3-

LM, Simon-Neuser, Göttingen, Németország) használtunk a belső struktúrák 

vizualizációjához és az ásványok zónákba sorolásához. Az elektronsugarat 14 keV 

feszültséggel nagy vákuum alatt (10-4 bar) 0,18 mA-es árammal állítottuk elő; melynek 

átmérője kb. 4 mm volt (Neuser et al. 1995). 

5.3.1.3 Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) 
 

A kéreg mikrostruktúrájának szemléltetésére pásztázó elektronmikroszkópot (SEM, 

Quanta 650-FEG-MLA a FEI Company, Ásványtani Intézet, TU Bergakademie Freiberg / 

Saxony, Németország) alkalmaztunk kis töredékmintákon. A mintákat grafitos bevonattal 

látták el a SEM képalkotást megelőzően (LEICA EM MED020). Az elektronsugár 

paraméterei: 25 kV, 10 nA. 

5.3.1.4 Röntgendiffrakció (XRD) 
 

Az 5.1.2.2. alfejezetben ismertetett röntgendiffrakciós vizsgálati módszer a begyűjtött 

és porított alapkőzet, mállási kéreg és ülepedő por mintákra vonatkozóan további, az 

ásványok mennyiségi meghatározásra alkalmas program (Rock Jock, USGS) segítségével is 

ki lehetett egészíteni. Így a röntgenfelvételen rögzített intenzitások alapján a detektált 

ásványok százalékos megoszlására is lehetett következtetni (Eberl 2003). 

 

5.3.2 Kémiai, összetételbeli vizsgálatok 
 

Az igen kis koncentrációban előforduló kémiai elemek, szennyezők kimutatását 

összetett környezetvédelmi analitikai mérések alkalmazása teszi lehetővé.  
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5.3.2.1 Lézerablációs induktív csatolású plazma tömegspektrometria (LA-ICP-MS) 
 

Az LA-ICP-MS vizsgálatot vékony, sík egyenletes felülettel rendelkező szeleteken 

végeztük el egy keresztmetszeti profil mentén a nehézfémtartalom meghatározása céljából. 

Lambda Physik gyártmányú Compex 110 Excimer (ArF 193 nm) lézert, MicroLas-tól 

származó GeoLas optikai padot (Göttingen, Németország) alkalmaztunk, ahol 33 μm 

átmérőjű volt az ablációs pont, és 5 Hz ismétlési arányban érkezett a 80 mJ-os lézer impulzus. 

Thermo Fischer Scientific Element 2 típusú tömegspektrométerrel volt összekapcsolva. A 

kalibrációhoz NBS610 (NIST, USA, 2011) használtunk, belső standardnak a 43Ca-ot 

választottuk, a tartózkodási idő 10 ms / izotóp, 0,995 s/sweep. A módszer 77 izotóp 7Li, 9Be, 
11B, 23Na, 24Mg, 25Mg, 27Al, 29Si, 31P, 34S, 35Cl, 39K, 43Ca, 45Sc, 47Ti, 49Ti, 51V, 53Cr, 55Mn, 
57Fe, 59Co, 60Ni, 62Ni, 63Cu, 65Cu, 66Zn, 71Ga, 73Ge, 75As, 77Se, 79Br, 85Rb, 88Sr, 89Y, 90Zr, 93Nb, 
98Mo, 103Rh, 105Pd, 109Ag, 111Cd, 114Cd, 115In, 118Sn, 121Sb, 125Te, 133Cs, 137Ba, 139La, 140Ce, 
141Pr, 143Nd, 146Nd, 147Sm, 151Eu, 153Eu, 157Gd, 158Gd, 160Gd, 159Tb, 163Dy, 165Ho, 166Er, 169Tm, 
173Yb, 175Lu, 177Hf, 181Ta, 182W, 185Re, 195Pt, 197Au, 205Tl, 208Pb, 209Bi, 232Th, 238U mérésére 

alkalmas. 

5.3.2.2 Ionkromatográfia 
 

A vízoldható ásványi frakciók meghatározásához az ionkromatográfiát megelőzően 

oldatba kellett vinni a mérendő anyagokat. 1:20, illetve 1:1000 hígítási arányt alkalmazva 50 

mg porított alapkőzethez 1 ml ioncserélt vizet, 50 mg porított fekete kéreg mintához pedig 50 

ml ioncserélt vizet adtunk és a műanyag edényeket 48 órán keresztül szobahőmérsékleten 

rázattuk (GFL 3005 típusú rázógép, 250 1/perc, orbitális mozgatással, Göttingen, Germany). 

Az így kapott extraktumoknak a centrifugálás és 0,2 µm-es membrán filteren keresztüli 

szűrést követően 1-1,5 ml-ét elemeztük. A főbb kationokat (Li+, Na+, NH4
+, K+, Mg2+, Ca2+) 

DIONEX 320 készülékkel ionelnyomásos, szuppresszált ionkromatográfiával CS16 kolonnán 

metánszulfonsav eluenssel határoztuk meg. A főbb anionokat (F-, Cl-, SO4
2-, NO3

-, Br-) 

DIONEX 500 készülékkel ionelnyomásos ionkromatográfiával, AS11-HC kolonnán kálium-

hidroxidot eluensként használva detektáltuk. A kalibrációs tartomány magasabb 

koncentrációk előfordulása esetén Na+, Ca2+: 10-150(500) mg/l, K+: 2-20 mg/l, Mg2+: 5-50 

mg/l, Cl-, SO4
2-, NO3

-: 0,5-50 (300 – Cl, 500 – SO4) mg/l, alacsonyabb koncentrációknál Na+, 

K+, Mg2+, Ca2+:0,05-10 mg/l, Li+, NH4
+: 0,005-0,1 mg/l volt. 

5.3.2.3 Gázkromatográfiás tömegspektrometria (GC-MS) 
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A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) meghatározásához a mintaelőkészítés 

során a porított alapkőzetből és fekete kéregből 250 mg-ot, az ülepedő porból pedig 125 mg-

ot mértünk ki teflon edényekbe, 3 µl belső standard (15 ng/µl) és 2 ml izohexán 

hozzáadásával 150°C-ra 10 perc alatt felfűtve és 40 percig tartva a 150°C-os hőmérsékletet 

MARS XPRESS mikrohullámú készülékkel (1600 W, 100%) kétszer kellett megismételni az 

extrakciót. A kihűlést követően a felülúszóból 1,5 ml került át az üveg mintatartóba, ami 

végül a gázkromatográfiás vizsgálatra alkalmas volt, melyet Agilent 7890A, 5975C típusú 

készülékkel végeztünk VF-17 ms kolonnát (Agilent, 30 m hosszú, 0.25 mm belső átmérőjű, és 

0.25 µm falvastagságú) használva a PAH csúcsok szétválasztásához. Az azonosított 22 PAH 

vegyület tartománya acenaphthylene (m/z 52) és dibenzo(a,h)pyrene (m/z 302) közötti. Az 

adatok minőségét 6 belső standard biztosította (Acenaphthene D10, Phenanthrene D10, 

Pyrene D10, Chrysene D12, Perylene D12, Benzo(g,h,i)perylene D12). A meghatározási határ 

(LOQ) főként 1 µg/kg (14 PAH vegyület esetében), tovább 2 µg/kg (7 PAH-nál), és 5 µg/kg 

(Anthracene esetében) volt. 
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6 EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

6.1 Szennyezőanyag-terjedés modellezése 

6.1.1 Áramlástani szimuláció (MISKAM) 
 

A CFD (Computational fluid dynamics) szimuláció segítségével (Goricsán et al. 2011, 

Leelőssy et al. 2014) a PM10 szennyezőanyag terjedését modelleztem egy forgalmas 

kereszteződés környezetében. A kritikus pontokat azonosítottam, ahol magasabb koncentráció 

alakul ki az áramlástani viszonyoknak köszönhetően. Leválási buborék, utcaörvény hatás, 

sarokörvény és kiáramlás jelensége is előfordult a vizsgált városi környezetben (6.1. ábra), 

amelyek tipikus mintázatoknak tekinthetőek (Balczó & Lajos, 2015).  

 
6.1. ábra: Áramlástani jelenségek kialakulási helye a vizsgált területen (bal felső színes: utcaörvény, jobb 

felső színes: kiáramlás, alsó sor fekete-fehér: sarokörvények) 
Forrás: Farkas & Török, in press, 2019a 
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A helyi szennyezőanyag koncentrációk mértékét a város beépítettsége, formája 

nagymértékben befolyásolja. A szélirány, szennyező források és a járókelők közötti 

kapcsolatot szemlélteti sematikusan a 6.2. ábra (Spirn 1986). 

 
6.2. ábra: Az áramlás besöpörheti az épületek fűtéséből és az utcákon közlekedő járművekből származó 

szennyezőanyagokat a gyalogos járdákra 
Forrás: Spirn (1986) alapján Farkas & Török, in press, 2019a 

Utcaörvény hatás olyan esetekben alakulhat ki, amikor viszonylag szűk utcák mindkét 

oldalán magas, folyamatos beépítettség jellemző. Az utcaörvény kifejezést széles körben 

alkalmazzák, és különböző csoportokba sorolják (Vardoulakis et al. 2003).  A modellezett 

területen szimmetrikus örvényt lehetett azonosítani, mivel itt az épületek mindkét oldalon 

megközelítően azonos magasságúak. Amikor a szélirány merőleges az utcára vertikálisan 

forgó széláramlás alakul ki primer örvényként az utca szélirány felőli oldalán, feldúsítva ott a 

szennyezőanyag-koncentrációt (6.3. ábra bal oldalán). 

Ezzel ellentétesen a szennyezőanyag koncentrációt csökkenti a kiáramlás jelensége, 

amely esetben az utcában keletkező szennyezőket a széláramlás magával viszi. Ilyen hatás 

figyelhető meg a Frankel Leó utca és a Margit körút kereszteződésében (6.3. ábra jobb 

oldalán). 

 

      
6.3. ábra: Utcaörvény a Török utcában (balra), kiáramlás jelensége a Frankel Leó utcából (jobbra) 

Forrás: Farkas & Török, in press, 2019a 
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Sarokörvényeket is több helyen felfedeztünk (6.1. ábra). Ennél a fajta áramlásnál egy 

függőleges tengely körül alakul ki az örvény az épületek sarkainál, aminek következtében a 

szennyezés feldúsul ezeken a területeken (6.4. ábra). 

 
6.4. ábra: Sarokörvény a Tölgyfa utca és a Margit körút találkozásánál 

Forrás: Farkas & Török, in press, 2019a 

A numerikus áramlástani szimulációval (MISKAM programmal) figyelembe véve az 

utca geometriáját, az áramlástani mintázatok azonosítása (úgymint utca örvény, sarokörvény, 

kiáramlás, leválási buborék) vált lehetségessé. A forgalomszámlálás és szálló por (PM10) 

emisszió faktorok segítségével a közlekedési eredetű PM10 emissziót és annak terjedését 

lehetett a szoftverrel szimulálni, amely eredményül fontos információt adott a PM10 

koncentráció eloszlásáról. A megfigyelt tendencia közelítőleg jellemzi a más 

mérettartományba eső részecskék terjedését is.  

 

6.1.2 Ásványtani és szöveti vizsgálatok 
 

A mikroszkópos számlálás alkalmával mindegyik minta esetében 5 csoportot került 

kialakításra: ásványi szemcsék, pernye, korom, szénült részek és egyéb összetevők. 

Legnagyobb mértékben az ásványi és korom szemcsék fordultak elő (6.1. táblázat). 

Százalékos mértékük a 3.1. táblázatban bemutatott elhelyezkedéstől (utcán belüli, magasság 

szerinti, lábazat vagy beugró elem) függ (Sipos et al. 2013). A minták vizsgálata alapján az 

figyelhető meg, hogy a korom részesedése azokban az esetekben magas (T2, T3, T5 minták a 

Török utcában), ahol szélvédettebb a terület, keskeny az utca, a szél nem viszi magával a 

finomszemcséket, le tud ülepedni a korom is. Ásványi szemcse, azon belül különösen kvarc 
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magasabb arányban inkább a Margit körút mentén gyűjtött pormintákban (Mk1a, Mk5, TF1) 

fordult elő. Itt a forgalom nagysága miatt a felkavart por mértéke is magasabb és a szél is 

erősebb, ezért a finomabb részecskéket (pernye, korom) könnyebben felkapja a légáramlás és 

csak a nagyobb szemcsék tudnak kiülepedni. 

 

6.1. táblázat: Optikai mikroszkóp alatti részecskeszámlálás százalékos eredményei (a minták 
megnevezését és származási helyét a 3.1. táblázat tartalmazza és a 3.1. ábra mutatja, az ásványi szemcsék 
részletes megoszlását a 6.2. táblázat tartalmazza) 
Forrás: Farkas & Török, in press, 2019a 

Minta 
jele 

Ásványi 
szemcsék 

Pernye Korom 
Szénült 
részek 

Egyéb 

[%] [%] [%] [%] [%] 

Mk1a 64 10 15 6 5 

Mk5 55 8 15 4 18 

T2 49 5 40 2 4 

T3 36 4 48 3 9 

T5 43 6 37 4 10 

TF1 57 7 21 2 13 

T1 50 6 26 4 14 
 

A röntgendiffrakciós elemzés eredménye is hasonló képet mutat. Az ülepedő porok 

ásványtani összetétele hasonló (6.2. táblázat), az összetevők aránya mintánként különbözik 

(6.5. ábra). 

6.2. táblázat: A budapesti ülepedő porminták ásványtani összetevői a röntgendiffrakciós elemzés alapján 
(a minták megnevezését és származási helyét a 3.1. táblázat tartalmazza és a 3.1. ábra mutatja) 
Forrás: Farkas & Török, in press, 2019a 

Ásványtani összetevők 
 (Előfordulás mértéke: xxx: nagy mennyiségben, xx: közepes mennyiségben, x: kis mennyiségben, 

~: nyomokban) 

 Kvarc Dolomit Kalcit Gipsz Albit Ortoklász Klorit Illit 

MK1a xxx x  xx    ~  ~  ~  ~ 

T2 xxx xx x  ~  ~  ~  ~  ~ 

T3 xxx x x    ~  ~  ~  ~ 

T5 xxx xx x   x  ~  ~  ~ 

TF1 xxx x x   x  ~  ~  ~ 

Kvarc: SiO2 
Dolomit: CaMg(CO3)2 

Kalcit: CaCO3 
Gipsz: CaSO4.2H2O 

Albit: NaAlSi3O8 
Ortoklász: KAlSi3O8 
Klorit: (Mg,Fe2+)5Al(AlSi3O10)(OH)8 
Illit: K0,65Al2,0Al0,65Si3,35O10(OH)2 

 
A vizsgált ülepedő porok (Mk1a, T2, T3, T5, TF1) kvarcot, dolomitot, kalcitot és 

albitot tartalmaznak, továbbá egy esetben (T2 minta) gipsz is kimutatható volt. Ortoklász, 

klorit és illit csak nyomnyi mennyiségben található a mintákban. Kalcit és dolomit a fő 
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kőzetalkotó ásványai a karbonátos kőzeteknek, amelyeket közeli előfordulásuknak 

köszönhetően leggyakrabban alkalmaztak Budapest építészetében. A kvarc és földpát tartalom 

a szélhordta ásványi szemcsékkel hozható összefüggésbe (Smith et al. 2003, Török et al. 

2011, Farkas & Török 2012).  

 

 
6.5. ábra: A budapesti ülepedő porminták röntgendiffraktogramjainak összehasonlítása 

Forrás: Farkas & Török, in press, 2019a 

A röntgendiffrakciós elemzéssel a porminták főbb ásványtani összetevőit határoztuk 

meg: kvarc, dolomit és kalcit. A mikroszkópos elemzés során azt tapasztaltuk, hogy az 

ásványszemcsék mellett jelentős mennyiségű pernyét és kormot tartalmaztak az ülepedő 

porok. A minták összetétele tükrözi az áramlástani mintázatból adódó különbségeket, 

valamint a környező háttér geológiáját és a mintavételi hely falburkolatát, alapkőzetét. A 

karbonátos tartalom a mészkő épületekről származó porminták esetén mindig magasabb volt, 

mint az egyéb felületről gyűjtött minták esetén.  
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6.1.3 Részecskeméret eloszlás 
 

A lézerdiffrakciós részecskeméret analízis eredményét a 6.6. ábra szemlélteti 

összefoglalóan, a görbék statisztikai paramétereit a 6.3. táblázat tartalmazza. A szemcseméret 

eloszlás eltérő képet mutat az összehasonlított 5 minta (Mk1a, Mk5, T5, T2, T3) esetében, 

annak ellenére, hogy hasonló épületekről származtak. A vizsgálatot a 7 minta közül csak 5 

minta esetében végeztem el a korlátozott számú mérési lehetőség következtében. 

 

 
6.6. ábra: Részecskeméret analízise négy ülepedő porminta (Mk1a, Mk5, T5, T2, T3) esetében (a részecske 

méret logaritmikus skálán van feltüntetve) 
Forrás: Farkas & Török, in press, 2019a 

 

6.3. táblázat: Statisztikai paraméterek a lézerdiffrakciós részecskeméret analízis alapján 
Forrás: Farkas & Török, in press, 2019a 

  dközép d10 d50 d90 

Mk1a 60,1 13,09 49,97 119,6 

Mk5 106,9 21,9 69,95 210,7 

T2 34,7 2,795 23,89 68,3 

T3 27,22 2,132 18,22 61,41 

T5 113,1 9,137 60,77 272,8 
dközép: középérték 
d10: 10% percentilis (a részecskék 10%-a kisebb ennél az értéknél) 
d50: 50% percentilis (a részecskék 50%-a kisebb ennél az értéknél, egyenértékű a mediánnal) 
d90: 90% percentilis (a részecskék 90%-a kisebb ennél az értéknél) 
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A T2 és T3 porminták bizonyultak a legfinomabbnak, ami összhangban van a 

mikroszkópos számlálás eredményeivel is. Ezeknél a mintáknál több mint a részecskék 40%-a 

kisebb, mint 20 μm átmérőjű volt (6.4. táblázat). 

 

6.4. táblázat: Szemcseméret eloszlás a lézerdiffrakciós eredmények alapján 
Forrás: Farkas & Török, in press, 2019a 

A részecske 
átmérője 

MK1a MK5 T2 T3 T5 
[%] [%] [%] [%] [%] 

< 2 µm 3,79 2,62 7,95 9,51 3,75 
2-6,3 µm 3,12 2,22 9,15 13,69 4,16 
6,3-20 µm 6,89 4,35 25,10 30,20 9,49 
20-63 µm 50,70 35,41 46,50 37,10 33,90 

63-200 µm 33,90 44,40 9,50 9,30 33,50 
200-630 µm 1,60 10,10 1,80 0,20 13,40 
630-2000 µm 0,00 0,90 0,00 0,00 1,80 

 
A Budapesten gyűjtött ülepedő por minták lézerdiffrakciós részecskeméret elemzése 

megmutatta, hogy van különbség az egyes minták szemcseméret eloszlásában. A 6.6. ábra 

kirajzolódó görbéknél gyakran megjelenik egy második púp is a 200 µm-es részecskeátmérő 

feletti méretben. 
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6.2 Kőzetminták laboratóriumi szennyezése kipufogógázzal 

 

A választott magmás, üledékes és átalakult kőzettípusok testsűrűsége 1578 kg/m3 

(durva mészkő) és 2682 kg/m3 (tömött mészkő) közötti tartományba esett. A porózus 

kőzetszövettel rendelkező kőzetek testsűrűség értéke 2400 kg/m3 alatti, a tömött kőzeteké 

pedig 2600 kg/m3 feletti (6.7. ábra). 

 

6.7. ábra: A kipufogógázos szennyezéshez választott kőzetek testsűrűsége 
Forrás: Farkas et al. 2016a, Farkas & Török, in press, 2019b 

Az ultrahang-terjedési sebesség márvány esetében volt a legmagasabb (8865 m/s) és a 

legalacsonyabb testsűrűséggel rendelkező durva mészkőé a legkisebb (2776 m/s) (6.8. ábra). 

 
6.8. ábra: A vizsgált kőzetek ultrahang-terjedési sebessége 

Forrás: Farkas & Török, in press, 2019b 
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Az ultrahang-terjedési sebesség függvényében ábrázolt testsűrűség a vizsgált 

kőzettípusok általunk mért és az irodalomban publikált értékei láthatóak a 6.9. ábra. A nagy 

porozitással, alacsony testsűrűséggel rendelkező kőzetek (durva mészkő, riolittufa, homokkő) 

közel azonos értékeket mutatnak az irodalmi adatokkal, míg a magasabb testsűrűségű kőzetek 

esetében nagyobb ultrahang-terjedési sebességeket mértünk Bedzsula & Török (2015) 

munkában közölt értékekhez képest. Ez adódhat az adott kőzettípuson belüli eltérő származási 

helyből is. 

 

 
6.9. ábra: Az ultrahang-terjedési sebesség (v) a testsűrűség (d) függvényében az eltérő kőzettípusok 

esetében (saját mérési eredmények körrel, irodalmi adatok (Bedzsula & Török 2015) kereszttel ábrázolva) 
Forrás: Farkas & Török, in press, 2019b 

A testsűrűség és ultrahang-terjedési sebesség közötti összefüggés számszerűsíthető a 

három hazai mészkő típus (durva mészkő, forrásvízi mészkő és tömött mészkő) mért adatai és 

az irodalmi adatok összevetésével. Az egy kőzettípushoz tartozó értékpárokra illesztett 

egyenesek egyenletei alapján megállapítható, hogy nem térnek el a korábbi tanulmányokban 

közölt eredményektől jelentősen a most mért adatok, és az illeszkedés is jónak mondható (6.5. 

táblázat). Minél porózusabb egy kőzet, annál nagyobb lesz az egyenes meredeksége. Az 

egyenes egyenlete alapján, az együttható mértékéből arra lehet következtetni például, hogy a 

hasáb és henger alakú próbatestek mérésénél valószínűleg porózusabb durva mészkövet 

vizsgáltak. 
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6.5. táblázat: Ultrahang-terjedési sebesség (V) és testsűrűség (d) közötti összefüggés mészkövek esetében 
(*: jelen tanulmány, **(Bedzsula & Török 2015) és ***(Concu et al. 2014): irodalmi adatok alapján) 
Forrás: Farkas & Török, in press, 2019b 

Kőzettípus 
Regressziós egyenes 

egyenlete 
Illeszkedés 
jósága (R2) 

Tömött mészkő (*) d=0,0297V+2429,0 0,82 
Tömött mészkő (**) d=0,0758V+2258,9 0,99 
Forrásvízi mészkő (*) d=0,0601V+1936,2 0,81 
Forrásvízi mészkő (**) d=0,2608V+1114,7 0,92 
Durva mészkő (*) d=0,2767V+809,9 0,95 
Durva mészkő (**) d=0,3713V+698,1 0,86 
Mészkő – kocka (***) dc=0,28Vc+935,6 0,82 
Mészkő – hasáb (***) dp=0,46Vp+538,5 0,72 

 
A porózus kőzetek (durva mészkő, riolittufa, homokkő, forrásvízi mészkő) vízfelvétele 

rövidebb ideig, 8 és fél órán belül lezajlott a kapilláris vízfelszívási teszt alapján, míg a tömött 

kőzettípusok (gránit, andezit, tömött mészkő, márvány) esetében ez 16 órát követően sem volt 

olyan jelentős mértékű (6.10. ábra).  

 

Porózus kőzetek  

8 óra után 

Tömött kőzetek  

16 óra után 

  

6.10. ábra: Kapilláris vízfelszívás porózus (balra) és tömött kőzetek (jobbra) esetében 

Forrás: Farkas et al. 2016a 

A durva mészkő vette fel legnagyobb mennyiségben legrövidebb idő alatt a legtöbb 

vizet. A kőzet vízfelvétele, átnedvesedése színelváltozással is járhat, ami a legjobban a 

riolittufa esetében volt megfigyelhető (6.11. ábra). 



53 
 

 

1:04 2:08 4:16 8:32 

 
6.11. ábra: Riolittufa idővel növekvő kapilláris vízfelszívása (a számok az eltelt időt mutatják (óra:perc)) 

Forrás: Farkas et al. 2016a 

A kapilláris vízfelszívást ábrázoló görbék is jól szemléltetik a porózus és tömött 

kőzettípusok vízfelvételi tulajdonságai közötti különbséget (6.12. ábra). A vízfelvétel durva 

mészkő (6.12. ábra kékkel jelölve), riolittufa (piros), továbbá homokkő (zöld) esetében volt a 

legnagyobb. 

 

 
6.12. ábra: Kapilláris vízfelszívás mértéke az idő függvényében, 8 kőzettípus mérései alapján 

Forrás: Farkas et al. 2016a, Farkas & Török, in press, 2019b 
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A színelváltozást jól jelzik a fényképek is. A kipufogógázzal történő szennyezést 

megelőzően és azt követően láthatóak a kamrában rögzített kőzetek (6.13. ábra).  

 
6.13. ábra: A belső hengerbe (felső sor) és a mérőkamrába (alsó sor) rögzített szennyezés előtti és utáni 

próbatestek színváltozása 
Forrás: Farkas et al. 2015, Farkas & Török, in press, 2019b 

A szilárd szennyezők behatolási mélysége a különböző kőzetszövetből adódóan eltérő 

volt. A porózus kőzetek (durva mészkő, riolittufa, forrásvízi mészkő) pórusaiban már 4 óra 

szennyezést követően megjelentek a részecskék, a tömött szövetű kőzetek esetében (pl. gránit) 

a felületen kialakult rétegen kívül a mélyebb rétegekben már nem figyelhető meg változás 

(6.14. ábra) 
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Durva mészkő 

(D) 

Riolittufa 

(R) 

Forrásvízi mészkő 

(F) 

Gránit 

(G) 

 

6.14. ábra: Szilárd részecskék behatolási mélysége 4 eltérő kőzetszövettel rendelkező próbatest esetében 4 
órás kipufogógázzal történő szennyezést követően (balról jobbra: durva mészkő, riolittufa, forrásvízi 

mészkő, gránit) 
Forrás: Farkas & Török, in press, 2019b 

A koromréteg a kőzetek külső felszínen képződött. A higanyos poroziméteres mérések 

alapján a látszólagos porozitásban bekövetkező legnagyobb mértékű változás a legfelső és 

legalsó rétegekben következett be, itt telítődtek leginkább a pórusok, de a köztes rétegek 

porozitása is alacsonyabb értéket vett fel, mint a szennyezés nélküli durva mészkőé, így nagy 

valószínűséggel a mélyebb rétegekben is már 4 órát követően megkezdődött a pórusok 

feltöltődése (6.6. táblázat). 

 

6.6. táblázat: Látszólagos porozitás értékek a 4 órás szennyezést követő durva mészkő 4 eltérő rétegében, 
valamint a szennyezés nélküli kőzetben 
Forrás: Farkas & Török, in press, 2019b 

 
Szennyezés 

nélküli durva 
mészkő 

Szennyezés utáni (4 órás kitettség) 
durva mészkő eltérő rétegei 

D4_T 
legfelső 

D4_F 
Felső 

D4_K 
középső 

D4_A 
legalsó 

Látszólagos 
porozitás 

[térfogat%] 
38,38 30,96 34,16 34,12 31,98 
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A szennyezett próbatest esetében az alábbiak szerint lehetett elkülöníteni a vizsgált 

rétegeket. A legfelső és a legalsó réteg a henger alap és fedőlapján keresztül közvetlenül 

érintkezett a mérőtérben áramló kipufogógázzal, a felső egyharmadban lévő réteg csak a 

hengerpaláston keresztül, valamint a pórusrendszeren át, a középső réteg pedig csak a 

pórusrendszeren keresztül, mivel ott a rögzítő bilincs miatt a palástfelület takarásba, fedésbe 

került (6.15. ábra).  

 
6.15. ábra: Póruseloszlás a szennyezés nélküli, valamint a 4 órás szennyezés utáni durva mészkő egyes 

rétegeiben 
Forrás: Farkas & Török, in press, 2019b 
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A választott 8 kőzettípus szennyezés előtti és 10 órás kipufogógázzal történő 

szennyezést követő fényképeit a 6.16. ábra foglalja össze. Jól látható, hogy mindegyik kőzet 

elfeketedett, a felületén szilárd részecskék, koromréteg jelent meg. Míg az alapkőzet 

többnyire világos színei között szemmel is érzékelhető különbségek vannak, addig a 

szennyezett próbatestek esetében nehéz elkülöníteni a fekete árnyalatokat. A gépi érzékelés 

eltérő megvilágításokat alkalmazva azonban ezt is lehetővé tette, CIELAB koordináták 

segítségével megkülönböztethető az eredeti szín (tiszta kőzet színe) a kipufogógázzal 

szennyezett kőzetekétől (Antal et al. 2017, Farkas et al. 2015). 

 

6.16. ábra: Szennyezés előtti és utáni próbatestek (felső képek sorrendje balról jobbra: riolittufa, durva 
mészkő, andezit, gránit, márvány, homokkő, forrásvízi mészkő, tömött mészkő) 

Forrás: Farkas et al. 2015 

2 dimenzióban a CIExy koordinátákat (6.17. ábra), 3 dimenziós térben pedig a 

CIELAB értékeket (6.18. ábra) ábrázolva különböző mértékű eltérések fedezhetők fel a 

színváltozást tekintve. Alapvetően ugyanaz a tendencia figyelhető meg az összes kőzettípus 

esetében. Az idő előrehaladtával egyre jobban befeketednek, és Antal et al. (2017)-ben 

közöltekhez hasonlóan azonos irányba tolódnak el a színkoordináták. 
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6.17. ábra: Szennyezés előtti és utáni CIExy koordináták a 8-féle kőzettípus esetében 

Forrás: Farkas et al. 2015, 2018b 

 
6.18. ábra: Szennyezés előtti és utáni CIELAB színtérben mért koordináták (felső pontok – szennyezés 

előtti, alsó pontok – szennyezést követő) 
Forrás: Farkas et al. 2015, 2018b 

Szemmel látható különbség van az idő előrehaladtával, 1, 2, 4 és 8 óra kitettség után a 

kőzetfelületek elszíneződésében (6.19. ábra). Kőzetszövettől függetlenül a próbatestek 

felülete minden esetben jelentősen befeketedett 8 órát követően. 
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6.19. ábra: 1, 2, 4 és 8 órás kipufogógázzal történő szennyezést követő elszíneződések 
Forrás: Farkas et al. 2016a, 2018b 

A szennyezés hatására tömegben bekövetkező változásokat a 6.20. ábra szemlélteti. 

Annak ellenére, hogy a kőzetfelületre korom ülepedett le a próbatestek mégis vesztettek a 

tömegükből mind a 8 kőzettípus esetén. A szennyezés előtti tömeg százalékában mérve 

riolittufa és andezit esetében volt a legnagyobb a tömegvesztés. Ez a mérőtérben uralkodó 

magas (~250°C, ld. 5.4. táblázat) hőmérséklettel és az eltérő ásványi összetételből adódhat 

(Török 2003, Juhász & Kopecskó 2013, Török & Török 2015). Az ásványokban kötött víz 

távozása okozhatta a tömegvesztést riolittufa és andezit esetében is.  
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6.20. ábra: 1, 2, 4 és 8 órás kipufogógázzal történő szennyezést követő tömegveszteségek [%] 

Forrás: Farkas et al. 2016a, Farkas & Török, in press, 2019b 

 

A rövid szennyezési idő (10 óra) ellenére jelentős mennyiségű szilárd részecske 

ülepedett ki a kőzetdarabokon, aminek következtében nagy színeltérést lehetett mérni. A 

bemutatott színérzet különbség függ a kipufogógázból származó korom mennyiségén túl a 

különböző kőzettípusokra jellemző alapszínektől és kőzetszövetüktől, valamint ebből adódóan 

a minták érdességétől, porozitásától is (Antal et al. 2017, Farkas et al. 2015, 2016a, 2018b). 

A kipufogógázzal történő szennyezés különböző mértékű tömegcsökkenést okozott. A 

legnagyobb mértékű tömegvesztést riolittufa (2 tömeg%) és andezit (1 tömeg%) esetében volt 

mérhető, míg a többi kőzettípus esetében 0,1 tömeg% alatt maradt a tömegcsökkenés mértéke. 

A plusz rétegként kiülepedő korom kis tömegével nem tudta ellensúlyozni az ásványtani 

változások során bekövetkező kötött víz eltávozása miatti tömegcsökkenést. 
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6.3 Hosszú távú kitettség mérése 

 

A hosszú távú kitettség mérésénél karbonátos alapkőzetekre koncentrált a kutatás. Az 

alapkőzet, a felületén kialakuló fekete kéreg, továbbá az ülepedő por ásványtani és kémiai 

összetételének széleskörű összehasonlítására került sor. 

6.3.1 Ásványtani összetétel és szöveti jellemzők 
 

A mészkő felületekről gyűjtött fekete kéreg mintákat polarizációs mikroszkóppal, 

katódlumineszcens mikroszkóppal és pásztázó elektronmikroszkóppal is megvizsgáltuk. Az 

áteső fényben és a keresztezett nikolok mellett vékonycsiszolatokról készített felvételeken jól 

látszik a fekete kéreg és az alapkőzet határa, továbbá a mészkő pórusaiban található 

ásványokról és szemcsékről is információt kapunk (6.21. ábra).  

 

6.21. ábra: Polarizációs mikroszkópos felvételek párhuzamos (felül) és keresztezett (alul) nikollal DE-BS-2 
minta esetében 

Forrás: Farkas & Török 2018 

A karbonátos alapkőzet és a kéreg közötti határfelületet vékonycsiszolatokon 

tanulmányoztuk. Megelőző tanulmányok (Török et al. 2011) feltárták, hogy a sík fekete kéreg 
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esetében inkább átalakulási zóna figyelhető meg a porózus mészkő és a kéreg között, míg a 

gömbös fekete kéreg éles határral különül el az alapkőzettől (Török et al. 2011, Pozo-Antonio 

et al. 2017). A katódlumineszcens mikroszkópia a különböző fázisok (pl. kvarc- vagy 

kalcittartalmú szemcsék) eltérő lumineszcens viselkedése révén részletesebb szöveti képet ad, 

ezért jól kiegészít a hagyományos polarizációs mikroszkópi vizsgálatot (Pintér et al. 2008). 

Éles határzóna észlelhető a mészkő és a fekete kéreg között katódlumineszcens 

mikroszkóppal (6.22. ábra). A kéreg fekete színe a szilárd részecskékkel van kapcsolatban, 

ami tisztán látható mikroszkóp alatt. A fekete részecskék mellett kisméretű kvarcszemcsék is 

megfigyelhetőek, ami összhangban van a szélhordta ásványszemcsék leírásával a fekete 

kéregben (Amoroso & Fassina 1983). 

DE-BS-2  FR-RE-1 

   
6.22. ábra: Alapkőzet és fekete kéreg határa polarizációs mikroszkópos felvételen (a, c) és 

katódlumineszcenciás mikroszkópos képen (b, d) egy németországi (DE-BS-2) és egy franciaországi minta 
(FR-RE-1) esetében, az éles határt a kéreg és kőzet között a nyilak jelzik 

Forrás: Farkas et al. 2018a 

A katódlumineszcens mikroszkópos technikával készült felvételeken a mészkövet 

alkotó kalcit jelenlétét a sötétnarancs szín jelöli, míg a fekete kéreg főként finomszemcsés 

nem lumineszcens részeket tartalmaz szétszórva néhány mikron méretű narancsszínű 
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lumineszcens pontokkal. A kéregben elszórtan látható néhány kék folt is, ami kisméretű 

szélhordta ásványi szemcse, pl. kvarc lehet, a zöld, sárga és rózsaszín pontok szintén apró 

ásványszemcsék (földpátok, agyagásványok) jelenlétére utalnak a kéregben (6.22. ábra). 

A pásztázó elektronmikroszkópos felvételek segítségével a mállási kéregben kialakult 

különböző gipszkristály formákat lehetett azonosítani (6.23. ábra). A tűs gipszkristályok 

mellett rozettás, táblás, lamellás formában, valamint aggregátumként is előfordult a mészkő 

felületén légszennyezés hatására kialakult gipsz.  

A sík és gömbös fekete kéreg gipszkristályai között morfológiai különbség van. A 

vastag fekete kéreg felületén rozetta formájú gipszkristályok alakulnak ki. Ez az idiomorf 

gipszkristály hálózat bekebelezi a szilárd részecskéket. Az elektronmikroszkópos elemzés 

alapján több típusú szemcse fordult elő: karbonátos részecskék, vastartalmú, szilikáttartalmú 

szferulák és különböző ásványtöredékek egyaránt, melyek bizonyos esetekben a 

gipszkristályon belül, máskor pedig jól látható gömbös formában jelentek meg a felületen 

(6.23. ábra). 
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6.23. ábra: Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek, a.) rozetta formájú gipszkristályok (DE-MÜ-1), b.) 

gömbölyű részecske rozettás gipszben (BE-LI-2), c.) különböző méretű idiomorf gipsz rozetták (FR-RE-1), 
d.) táblás gipszkristályok sűrű hálózata (HU-BP-1); e.) gömbölyű részecske a gipszkristályok között (PL-

KW-1); f.) nagyon sűrű rozettás gipszkristály hálózat (PL-KW-1) 
Forrás: Farkas et al. 2018a 

A karbonátos kőzetek felületén kialakuló fekete kéreg gipszben gazdag kéreg (Bugini 

et al. 2000). Vizsgálataink során eltérő gipszkristály formákat figyeltünk meg az általunk 

gyűjtött mészkő felületén kialakult kérgekben, mint például tűkristályos (Ausset et al. 1999), 

rozettás (Siegesmund et al. 2007), lamellás, táblás (Kim et al. 2013b), aggregátumként (Smith 

et al. 2003, Török 2008) megjelenő formák. A különböző kőzeteken kialakuló fekete kéreg 

gipszformái a szakirodalomban is szerepelnek, foglalkoztak már a porózus mészkő felületén 

(Maravelaki-Kalaitzaki & Biscontin 1999, Török 2002, Smith et al. 2003, Török & Rozgonyi 
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2004, Pozo-Antonio et al. 2017), forrásvízi mészkövön (Török 2008), valamint a márványon 

(Del Monte et al. 1981, Moropoulou et al. 1998) képződött fekete kéreg jellemzésével is. A 

szabálytalan morfológia és a nagyobb felületű terület nagyobb mennyiségű szilárd részecske 

leülepedését teszik lehetővé, ami a felülethez kötődik, és később beépül a gipszkéregbe, 

ráadásul hozzájárul annak kialakulásához is. A részecskék bekebelezését korábban 

alkalmazott kamra kísérletek kapcsán (Ausset et al. 1999) és épületekről gyűjtött minták 

esetében is (Amoroso & Fassina 1983) leírták. Ezek a részecskék információt hordoznak 

magukban a szennyező forrásuk környezetéről, ipari vagy vidéki eredetükről (Török et al. 

2011), valamint akár a múltbeli szennyezési szintekről (Fobe et al. 1995).  

A sík fekete kérgek esetében részben visszaoldott gipszkristályok figyelhetők meg, 

ami az esőnek való kitettséggel hozható kapcsolatba, amit korábban is közöltek már 

(Amoroso & Fassina 1983, Maravelaki-Kalaitzaki & Biscontin 1999, Török & Rozgonyi 

2004, De Kock et al. 2017). A pásztázó elektronmikroszkópos elemzéseink alapján nincs 

morfológiai különbség a porózus durva mészkő, forrásvízi mészkő és márvány 

kőzetfelületeken kialakuló kérgek esetében, ha a kőzetek hasonló körülményeknek voltak 

kitéve. Ez azt jelenti, hogy az expozíció szabályozza a fekete kérgek morfológiáját (Amoroso 

& Fassina 1983) a vizsgált karbonátos kőzetek esetében.  

A röntgendiffrakciós elemzések alapján megállapítható, hogy kalcit, gipsz és kvarc 
ásványok domináltak a mintákban, továbbá nagyon kis mennyiségben földpátok és csillámok 
is előfordultak. 

Az azonos mintavételi helyről származó kéreg és kőzet XRD eredményeit közös 

grafikonokon ábrázolva jól látszik, hogy a beazonosított ásványok csúcsai ugyanott fordulnak 

elő, tehát zömmel ugyanolyan ásványok alkotják a vizsgált részeket, azonban arányuk a 

kőzeten, valamint a kérgen belül eltérő. Míg a karbonátos alapkőzet kalcitból épül fel, addig a 

fekete kéreg gipszben gazdag, és már jóval kisebb mennyiségben fordul elő benne kalcit 

(6.24. ábra).  
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6.24. ábra: A karbonátos alapkőzet és a fekete kéreg ásványtani összetevőinek összehasonlítása 

röntgendiffraktogrammok segítségével: egymáson átlapoló csúcsok az azonos ásványok szemléltetésére 
(fent), egymás alatti mintázat (középen), 3 dimenziós felvétel az azonos tengelyen egymáshoz képest eltolt 

ábrázoláshoz (lent), annak érdekében, hogy még jobban érzékelhető legyen az azonos összetevők 
különböző arányú előfordulása a kőzetben és a kéregben 
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Az eltérő mennyiségeket jól érzékelteti a 6.7. táblázatban szereplő kimutatás. Jól 

látható a mállási kéreg magas gipsztartalma mellett az alapkőzethez képest megnövekedett 

kvarctartalom, és az egy-egy mintában megjelenő földpát, agyagásvány és csillám 

megjelenése. Páronként egy sorba rendezve leolvashatóak a légszennyezés hatására 

bekövetkező ásványtani átalakulások. 

A röntgendiffrakciós vizsgálat alapján megállapítható, hogy a kvarc tartalom, ami 

minden esetben 20% alatt maradt, a szélhordta ásványszemcsékkel kapcsolható össze, ami a 

geológiai hátterét tükrözi a mintavételi hely környezetének (Smith et al. 2003, Török et al. 

2011) vagy a közlekedés által felvert utcai porból származhat (Kim et al. 2016). A földpátok 

szintén nem kőzetalkotó ásványai a karbonátos kőzeteknek (autigén ásvány), ezért 

feltételezhetően szintén a szél tevékenységének köszönhetően kerültek a homlokzatokra és 

épültek be a fekete kéregbe. Ellentétben a trachit alapkőzeten kialakuló fekete kéreggel, ahol a 

földpátok fontos kőzetalkotó ásványai a trachitnak (Graue et al. 2013, Germinario et al. 2017). 

 

6.7. táblázat: Röntgendiffrakcióval meghatározott főbb ásványfázisok a mészkő alapkőzet (balra) és a 
fekete kéreg (jobbra) összetartozó páronként (alapkőzet és a felületén kialakuló fekete kéreg) egy sorban. 
A minták leírását a 3.3. táblázat tartalmazza. xxx: nagy mennyiséget (60-100% (80 felett vastagon 
szedve)), xx: közepes mennyiséget (20-60%), kis mennyiséget (5-20%), *: nyomokban előforduló 
mennyiséget (<5%) jelöl. 
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                   K1 BE-LI-1_FK * xxx x       
A1 BE-LI-2_A xx xx *       → K2 BE-LI-2_FK xx xxx x       
A2 BE-LI-3_A x  xxx *        K3 BE-LI-3_FK * xxx x       
                 K4 BE-LI-4_FK * xxx x       
A3 CZ-BR-1_A xx xx  xx * *    K5 CZ-BR-1_FK x  xxx x * * * 
A4 DE-BS-1_A xxx x *        K6 DE-BS-1_FK x xxx x x     
A5 DE-BS-2_A              K7 DE-BS-2_FK             
A6 DE-GÖ-1_A              K8 DE-GÖ-1_FK x xxx x x     
A7 DE-GÖ-2_A xx xx x x      K9 DE-GÖ-2_FK x xxx x       
A8 DE-GÖ-3_A xxx xx *        K10 DE-GÖ-3_FK x xxx x *     
A9 DE-GÖ-4_A xxx x  *        K11 DE-GÖ-4_FK * xxx *       
A10 DE-GÖ-5_A xxx x *        K12 DE-GÖ-5_FK * xxx x *     
A11 DE-GÖ-6_A x xxx *        K13 DE-GÖ-6_FK x xxx * *     
A12 DE-GÖ-7_A xxx * *        K14 DE-GÖ-7_FK x xxx * *     
A13 DE-HS-1_A xx xx *        K15 DE-HS-1_FK             
A14 DE-IL-1_A xxx x *       → K16 DE-IL-1_FK * xxx *       
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A15 DE-MÜ-1_A xxx x *        K17 DE-MÜ-1_FK * xxx x x     
A16 DE-NB-1_A              K18 DE-NB-1_FK             
A17 DE-NB-2_A_I xxx x *       → K19 DE-NB-2_FK_II x xxx x       
A18 FR-RE-1_A xxx * *       → K20 FR-RE-1_FK xx xx  *       
A19 HU-BP-1_A_a xxx x x        K21 HU-BP-1_FK x  xxx x *   * 
A20 HU-BP-1_A_b xxx x x   *                    
                 K22 HU-BP-2_FK x xxx x *   * 
A21 HU-BP-3_A xxx * *   *    K23 HU-BP-3_FK * xxx x x *   
                 K24 IT-BA-1_FK+ xxx x *       
A22 IT-BA-2_A xxx x *        K25 IT-BA-2_FK xx xx *       
                 K26 IT-BA-3_FK+ xxx x *       
                 K27 IT-BA-4_FK+ xxx x *       
A23 PL-KA-1_A xxx * *        K28 PL-KA-1_FK x xxx *       
A24 PL-KL-1_A xxx *          K29 PL-KL-1_FK x xxx *       
A25 PL-KW-1_A xxx * *        K30 PL-KW-1_FK xxx x *       
A26 PL-KW-2_A xxx   x       → K31 PL-KW-2_FK x xxx x       

 

Az alapkőzet ásványtani változásait tekintve hasonló tendencia figyelhető meg a 

mészkő felületeken képződő fekete kéreg (Török et al. 2011) és a trachit alapkőzeten 

kifejlődő mállási kéreg (Graue et al. 2013, Germinario et al. 2017) tekintetében. Jelen 

dolgozat és a korábban publikált tanulmányok (Török et al. 2011) eredményei egyértelműen 

arra mutatnak rá, hogy a különböző karbonátos alapkőzeteken, a mészkövön, travertinon, 

márványon, szennyezett környezetben fejlődő gipszformákat a karbonát (kalcit) jelenléte 

szabályozza (Moropoulou et al. 1998, Török 2002, Gavino et al. 2004). A karbonátos kőzeten 

kialakuló kéreg gipsztartalma eltérő. Ez a különbség egyrészt a szubsztrát különböző 

tulajdonságaiból (porozitás, oldhatóság, stb.) (Török et al. 2011), másrészt az eltérő helyi kén-

dioxid koncentrációból (Amoroso & Fassina 1983) és a mikroklimatikus körülményekből 

(éves csapadékmennyiség, kőfelület kitettsége, stb.) (Slezakova & Castro 2011, Pozo-Antonio 

et al. 2017) adódhat. 

Az általában minőségi értékelésre alkalmazott XRD módszer intenzitás értékeit 

felhasználva mennyiségi meghatározás is végezhető. A RockJock programot alkalmazva a 

grafikonokon bemutatott arányokkal összhangban egyértelmű tendencia mutatkozott a kalcit, 

gipsz és kvarc ásványok tekintetében. Amíg az alapkőzetekben dominálnak a kalcit csúcsok, 
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és csak kis mennyiségben jelent meg a gipsz, addig a kéregmintáknál ez az arány fordított 

volt, jelentős mértékű gipsz fordult elő, és megjelent a légköri áramlásoknak köszönhetően a 

felületre ülepedő, kis mennyiségben beépülő kvarc, földpát és csillám is. A program 

segítségével többek között a kalcit és gipsz százalékos értékét lehetett meghatározni. 

 

 
6.25. ábra: Kalcit és gipsztartalom közötti összefüggés a szétválasztott alapkőzet és a felületén kialakuló 

fekete kéreg minták esetén, összesen 46 értékpárt tartalmazó adatbázis alapján 

A kalcit és gipsz arányát tömegszázalékban megadva jól elkülönül az alapkőzet és a fekete mállási 

kéreg (6.25. ábra). A világos színnel jelölt alapkőzet és a fekete színű kéreg minták egy 

egyenes mentén (y=-0,885x+88,217), jó illeszkedéssel (R2=0,9755) helyezkednek el. A 

mészkő alapkőzet fő összetevője a kalcit (CaCO3), míg a felületén kialakuló fekete mállási 

kéreg alapvetően gipsztartalmú (CaSO4*2H2O) kéreg. A grafikonon ábrázolt értékpárok is jól 

szemléltetik, hogy a karbonátos alapkőzet kalcitjából képződik a kérget alkotó gipsz a kémiai 

átalakulás következtében. A mintaszámokat is tartalmazó nagyobb ábrát a melléklet 

tartalmazza. 

 

6.3.2 Kémiai összetétel 
 

Az LA-ICP-MS-sel végzett elemzés során igazolható volt, hogy a Pb, Sb, Bi, As, Br, S 

koncentráció a mélységgel változik. A BE-LI-3 jelölésű minta esetében jól látható, hogy igen 
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érzékenyen reagál a rétegenként eltérő koncentrációkra. Az alapkőzet felületén 

valószínűsíthetően többféle javítást kipróbáltak, így a felületi kezelések, festékrétegek eltérő 

kémiai összetételének köszönhetően eltérő koncentrációértékek adódtak a grafikon szerint is 

(6.26. ábra).  

 
6.26. ábra: LA-ICP-MS technikával meghatározott fémkoncentrációk [mg/kg] a keresztmetszeti profil 

mentén mért 40 mérési pontban (BE-LI-3) 
Forrás: Farkas & Török 2018 

Az LA-ICP-MS elemzéssel következtethetünk arra is, hogy a kén és ólom tartalom az 

alapkőzetben és a fekete kéregben, egy mérési vonal mentén haladva pontonként eltérő 

koncentrációjú (6.27. ábra). Ez utal a kőfelületen és alatta bekövetkező átalakulás mértékére. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a fekete kéreg magas koncentrációban tartalmaz ólmot, a 

kéreg/kőzet határon azonban jelentősen lecsökken ennek az értéke.  

 

Alapkőzet Fekete kéreg 
Felületi kezelések, 

festékrétegek 
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6.27. ábra: LA-ICP-MS technikával mért eltérő kőzetszövettel rendelkező karbonátos kőzetmintákon 
azonos távolságra elhelyezkedő mérési pontokból felvett mérési vonalak (balról jobbra, fentről lefelé 

minta (mérési pontok száma): DE-GÖ-2 (40), BE-LI-2 (35), IT-BA-1 (31), HU-BP-3 (31), PL-KW-1 (37), 
FR-RE-1 (61)) 

 

A 6.28. ábra két kiemelt esetet ábrázolva megfigyelhető az átmeneti zóna jelenléte 

(DE-GÖ-2) vagy az éles határ (BE-LI-2) a kéreg és az alapkőzet között, ami összefügg az 

alapkőzet porózusságával. További 4 példát a melléklet tartalmaz. A vizsgált mintákban 

különböző ólom és kén mennyiségeket mértünk az eltérő háttérszennyezettségű országok, 

városok esetében. A német (DE-GÖ-2) minta kéregben mért ólomtartalmához képest a belga 

(BE-LI-2) minta ólomszennyezettsége nagyságrenddel nagyobb, ami Liege magasabb 

közlekedési arányából és iparvárosi jellegéből adódhat.  
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6.28. ábra: LA-ICP-MS technikával mért kén (kék) és ólom (piros) koncentráció [mg/kg] profilok (DE-
GÖ-2, BE-LI-2) 

Forrás: Farkas et al. 2018a 

A kén és ólom értékpárokat logaritmikus léptékű tengelyeken ábrázolva, egyértelmű 

elkülönülés látható az alapkőzet és a fekete kéreg között (6.29. ábra). Az alapkőzetben mért 

értékek (DE-GÖ-2 (1-15), BE-LI-2 (1-12), HU-BP-3 (1-20)) alacsonyabb kén és 

ólomkoncentrációval a bal lenti pontfelhőben jelennek meg. A fekete kéreg (DE-GÖ-2 (16-

20), BE-LI-2 (13-35), HU-BP-3 (25-31)) gipsztartalmából következően nagyobb kén 

koncentrációval, és nagyságrenddel magasabb ólomtartalommal bírva jobb fent megjelenő 

értékpárokból képzett csoportot alkot. Az átmeneti zóna értékei (DE-GÖ-2 (16-20), HU-BP-3 

(21-24)) a két csoport között helyezkednek el. A nagyobb ábrákat, amelyeken a mérési pontok 

számát jelölő feliratokat is olvasható, a melléklet tartalmazza. 
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6.29. ábra: LA-ICP-MS technikával mért kén és ólom koncentrációk [mg/kg] közötti kapcsolat az S és Pb 

értékek logaritmikus skálán való feltüntetésével. Az alapkőzet és fekete kéreg szignifikánsan elkülönül 
(BE-LI-2 (fent)), továbbá az átmeneti zóna is megjelenik (DE-GÖ-2  (középen) és HU-BP-2 (lent) esetében) 

Forrás: Farkas et al. 2018a alapján 
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Egyértelmű eredményekkel dokumentálható, hogy a fekete kéregnek magas az ólom 

koncentrációja. Ennek forrása az Európában a korábbi évtizedekben használt ólmozott benzin. 

A magas ólomtartalom azt igazolja, hogy a még sok évvel ezelőtt használt benzin jelen van a 

városi környezetünkben még ma is, ahogy ezt megelőző tanulmányokban is alátámasztották 

(Sánchez et al. 2011, Török et al. 2011, Graue et al. 2013). Egyes mintákban szignifikáns 

eltérés van az ólom koncentrációban a kéreg és kőzet határfelületén, ami megegyezik a fekete 

kéreggel foglalkozó korábbi publikációkkal is (Török et al. 2011, Graue et al. 2013, La Russa 

et al. 2017), de előfordul olyan minta is, ahol hasonló nagyságrendű az ólomtartalom a 

kéregben és a kőzetben, finomabb átmenet tapasztalható a határfelületen. Ez a különböző 

mintavételi helyek eltérő kitettségének tulajdonítható. A németországi Göttingenből származó 

minta (DE-GÖ-2) esetében alacsony forgalmi terhelés volt jellemző a 2000-es évekig 

(ólmozott benzin használatáig), míg a belga minta (BE-LI-2) egy forgalmas ipari városból, 

Liege-ből, a magyar minta (HU-BP-3) pedig a budapesti Andrássy útról származik. A kéreg 

felől a kőzet mélyebb rétegeibe történő bejutása az ólomnak Török et al. (2011) cikkben már 

megjelent, az alapkőzetben megjelenő ólom aránya az ólom magas mozgékonyságát, 

valószínűsíthetően a pórusrendszerben történő áramlását igazolja. 

Mindhárom mintában ugyanolyan magas kéntartalom azt sugallja, hogy a 

gipszképződés nem annyira a közlekedésből származó szennyező anyagokhoz (mint pl. Pb), 

hanem sokkal inkább az iparból vagy égetésből eredő SO2 szintekhez köthető. Feltételezhető, 

hogy a hosszabb távú kitettség (még az alacsonyabb SO2 szintek esetén is) gipsz 

keletkezéséhez vezethet a kevésbé iparosodott helyeken is.  

A kén és az ólom tendenciáinak különbségei a kéregben lévő szilárd részecskék 

jelenlétének tulajdoníthatók. Már régóta ismert (Amoroso & Fassina 1983), hogy a mállási 

kéreg kéntartalma gipsszel társul. A magas ólom arány a belga és magyar mintákban 

összekapcsolódik a nagy arányú kipufogó gázból eredő részecske kibocsátással is. Az 

ólmozott benzinből származó ólom beépül a gipszkéregbe. Az ólom és a kén koncentrációja 

az eltérő kitettségből adódóan különbözik a bemutatott német, belga és magyar minták 

esetében, de mindhárom ábrán jól elkülönülő értékpárok képviselik a fekete kéregre és az 

alapkőzetre jellemző értékeket. 

Az ionkromatográfiás elemzéshez előkészített vizes oldat vezetőképességében is 

eltérések mutatkoznak. A gipsztartalom és a fajlagos vezetőképesség szintén lineáris 

összefüggést mutat (6.30. ábra, a mintaszámokat is tartalmazó nagyobb ábra a mellékletben 

található). Az összefüggés y=0,1039x+2,7592 egyenlettel, R2=0,867 jósággal írható le abban 

az esetben, amikor a kevert minták is szerepelnek. Kevert mintának azok a kéreg vagy 
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kőzetminták számítanak, amelyeket nem lehetett jól elválasztani egymástól. Ezekben az 

esetekben a keveredés aránya pontosan nem ismert, de jól látható, hogy még ekkor is igen 

erős a kapcsolat a gipsz és a vezetőképesség között. Ez arra utal, hogy a gipsz szulfátionja 

domináns szerepet játszik a vezetőképességet meghatározó ionok között. Abban az esetben, 

ha csak a tiszta minták kerülnek a grafikonra, 8 db alapkőzet és 22 db fekete kéreg, akkor 

y=0,109x-0,803 egyenletet R2=0,9635 tényezővel kapunk szignifikánsan elkülönülő alapkőzet 

és kéreg csoportokkal (6.31. ábra). 

 

 
6.30. ábra: A gipsztartalom és az elektromos vezetőképesség közötti összefüggés. Az összes mért értékpár 
(14 alapkőze és 27 fekete kéreg minta) közötti kapcsolatot y=0,1039x+2,7592 egyenlet (R2=0,867) írja le 
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6.31. ábra: A gipsztartalom és az elektromos vezetőképesség közötti összefüggés a kevert minták 
ábrázolása nélkül (8 alapkőzet és 22 fekete kéreg minta). Az értékpárok közötti regressziós egyenes 

egyenlete y=0,109x-0,803 és regressziós tényezője R2=0,9635 
Forrás: Farkas & Török 2018, Farkas et al. 2018a alapján 

Az ionkromatográfiás elemanalízist kombinálva a röntgendiffrakcióval értékes 

eredményeket kapunk a gipsz származását illetően (Török et al. 2011, Graue et al. 2013). A 

szulfátion-tartalom erősen kapcsolódik a gipsztartalomhoz. A kalcium-szulfáton kívül más 

szulfátformát nem azonosítottunk, ami arra utal, hogy az összes szulfát gipsz formájában 

jelenik meg a vizsgált fekete kéreg mintákban. A vezetőképesség szintén erős összefüggést 

mutat az oldat szulfátiontartalmával és gipsztartalmával egyaránt. Ez a vezetőképességet 

befolyásoló döntő szerepét támasztja alá a röntgendiffrakcióval meghatározott 

gipsztartalomnak, vízoldható szulfátion koncentrációnak, és a többi vízoldható só 

elhanyagolható szerepét mutatja, hasonlóan a McAlister et al. (2008) cikkben publikáltakhoz. 

A jó oldhatóságot tükrözi a sík fekete kéreg felületén megfigyelhető visszaoldódott 

gipszkristályok jelenléte is (Török & Rozgonyi 2004). 

A gipsz és szulfáttartalom közötti összefüggés azt bizonyítja, hogy a gipszkristályok 

képződése a légszennyezettséggel vannak kapcsolatban. A gipszkoncentrációt és a nemzeti 

SO2 kibocsátást összehasonlítva látható, hogy a magas SO2 emissziójú országokból gyűjtött 

minták nem feltétlenül vonnak maguk után magas gipsztartalmat. Az országos 

átlagértékekhez képest azonban sokkal célravezetőbb a helyi levegőminőségi értékeket 
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figyelembe venni. A városi és vidéki környezetből gyűjtött minták elemzése esetén 

egyértelműen kimutatható volt a magasabb gipsztartalom a városi, ipari területről származó 

minták esetében (Sánchez et al. 2011, Török et al. 2011, Graue et al. 2013). A fekete kéreg 

magas szulfát koncentrációja hasonló mechanizmusra utal, mint az eltérő kén-dioxid 

szennyezettségű környezetben képződő fekete mállási formák. 

Az ionkromatográfiás elemzésből az is megállapítható, hogy egy-egy kiugró értéktől 

eltekintve (ami a mintavételi helyek sajátosságaiból adódhat) a nátrium és klorid ionok 

hasonló mintázatot mutatnak. Az alapkőzet tartalmazza legkisebb koncentrációban a Na+ és 

Cl- ionokat, a fekete kéregben már emelkedik ezeknek a mennyisége, az ülepedő porban 

viszont jelentősen magasabb koncentrációkat mértünk (6.32. ábra). 
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6.32. ábra: Vízoldható nátrium- (fent) és kloridion (lent) koncentrációk [mg/kg] a mért alapkőzet, fekete 
kéreg és ülepedő por mintákban. (Az összes mintára (70 db) vonatkozó trendeket mutatja be itt az egymás 

alatt elhelyezkedő kis méretű grafikon, az ábrák nagyobb verzióját, amelyeken a mintaszámok is 
olvashatók a melléklet tartalmazza) 

A vízoldható kalcium- és szulfátion koncentrációk a gipsztartalommal hozhatók 

összefüggésbe, így az előbb bemutatott arányokhoz képest eltérő képet adnak. Itt az alapkőzet 

és az ülepedő por között nincs olyan számottevő különbség, csak kis mértékben marad el az 

alapkőzetekben mért ionok koncentrációja az ülepedő porokban mértekhez képest. A fekete 

kéreg azonban kiemelkedik, akár 3-4-szer nagyobb koncentrációjával (6.33. ábra). 
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6.33. ábra: Vízoldható kalcium- (fent) és szulfátion (lent) koncentrációk [mg/kg] a mért alapkőzet, fekete 
kéreg és ülepedő por mintákban. (Az összes mintára (70 db) vonatkozó trendeket mutatja be itt az egymás 

alatt elhelyezkedő kis méretű grafikon, az ábrák nagyobb verzióját, amelyeken a mintaszámok is 
olvashatók a melléklet tartalmazza) 

A kalcium és szulfátion koncentráció párokat ábrázolva, jó illeszkedéssel (R2=0,9963) 

egy egyenes (y=2,4774x-6627) mentén helyezkednek el a mérési eredmények. Itt is jelentősen 

elkülönül az alapkőzet és a fekete kéreg tartomány, az ülepedő por pedig jellemzően a köztes 

szakaszon helyezkedik el (6.34. ábra) 
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6.34. ábra: Vízoldható kalcium- és szulfátion koncentrációk [mg/kg] a mért alapkőzet (26 db, sárga színnel 

jelölt), fekete kéreg (31 db, fekete színű) és ülepedő por (13 db, szürke) mintákban 

A kalcium- és szulfátion koncentrációk összhangban vannak a gipsztartalommal. Az 

alapkőzet kisebb koncentrációban, mintegy negyed-ötödannyi mennyiségben tartalmaz 

kalcium- és szulfátiont. Az alapkőzetben általában kevesebb, mint 1000 mmol/kg, míg a 

fekete kéregben 2500-5000 mmol/kg is mérhető volt. Néhány minta kivételt képez. Ezeknél 

előfordul, hogy az alapkőzetben is már a kéregben mért koncentráció fele detektálható volt 

(kéreg/alapkőzet [mmol/kg]: DE-BS-1: 3500/2300; DE-MÜ-1: 4000/2000; CZ-BR-1: 

3000/1300).  

A DE-HS-1, DE-NB-2, HU-BP-1, HU-BP-3 minták esetében 200 mmol/kg-nál kisebb 

kalcium- és szulfátion koncentráció értékeket lehetett kimutatni az alapkőzetben. A 

röntgendiffrakcióból nyert gipsztartalommal összevetve hasonló mintázatot nyerünk (6.35. 

ábra).  
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6.35. ábra: Vízoldható kalcium (zöld)- és szulfátion (rózsaszín) koncentrációk [mmol/kg] összevetése a 

röntgendiffrakcióból számolt gipsztartalommal (piros). A mért alapkőzet (a) és fekete kéreg (b) minták 
leírását a melléklet 1. táblázata tartalmazza 

Forrás: Farkas et al. 2018a 

 

A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) kimutatását és az általunk választott 22 

jelentős PAH vegyület összegzését szintén összekapcsolt eljárással, több lépcsős minta 

előkészítést követően tudtuk elvégezni. A mért értékeket a szulfátion koncentrációjával 

vetettük össze. Az alapkőzet felületén kialakuló fekete kéreg jellemzően magasabb szulfát 

koncentrációval bír (ez a gipszben gazdag összetételt ismerve nem meglepő, az 
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ionkromatográfiás eredmények alapján az alapkőzethez képest négy-ötszörös szulfátion 

koncentráció jellemzi az egyes alapkőzetek felületén kialakuló fekete kérgeket), valamint 

jellemzően a felületi rétegben jelenik meg a környezeti levegőből származó PAH is, így a 

kéreg nagyobb mértékben tartalmaz PAH-okat, ott dúsulnak fel az aromás szénhidrogének. A 

változás mértéke és iránya eltérő a különböző háttér szennyezettségű területeken, de a 

tendencia azonos (a 6.36. ábra a bal alsó sarok felől jobb felső sarok felé történő elmozdulás). 

 
6.36. ábra: A policiklikus aromás szénhidrogén (PAH) és szulfát ion koncentráció közötti összefüggés PAH 

és SO4 értékpárok összekapcsolásával (mintaszámok jelölése a mellékletben található)  
Forrás: Farkas & Török 2018 

A tömegspektrométerrel összekötött gázkromatográfiás módszerrel meghatározott 

legkisebb PAH mennyiséget a DE-GÖ-7 minta esetében mértük (0,209 mg/kg értékben), a 

legnagyobb koncentrációt pedig a HU-BP-3 budapesti fekete kéreg minta esetében detektáltuk 

(102,485 mg/kg). A PAH koncentráció függvényében ábrázolva a szulfátion koncentráció 

értékeket, jól látható, hogy a fekete károsodási kéreg nemcsak szulfátion tekintetében, hanem 

PAH esetében is magasabb értékkel rendelkezik, feldúsul a kőzet felületén kialakuló rétegben 

(6.36. ábra). Az eltérő meredekségű és hosszúságú nyilak (alapkőzet felől fekete kéreg felé) a 



83 
 

különböző levegőszennyezettségű, kissé különböző környezeti paraméterekkel jellemezhető 

mintavételi helyek közötti változatosságból eredeztethető.  

Policiklikus aromás szénhidrogén (PAH) vegyületeket is kimutattunk a mintákban, 

amelyek a légszennyezést jelzik, a tökéletlen égéssel, a fosszilis tüzelőanyagok (Lima et al. 

2005), valamint egyéb szerves anyagok égetésével (Simoneit 2002) hozható kapcsolatba. 

Ezek a vegyületek az emberi tevékenységre mutatnak a városi környezetben és többnyire a 

szilárd részecskékhez kapcsolódnak. A viszonylag magas PAH koncentráció a kéregben arra 

utal, hogy a gipszkéreg szilárd részecskéket zárt magába. A PAH tartalom összefügg a szulfát 

koncentrációval. Török et al. (2011)-ben némileg eltérő eredményeket kapott a PAH 

vegyületek és a kéntartalom összevetése során, de ott kevesebb PAH vegyületből származó 

értékek kerültek feltüntetésre. Később, Graue et al. (2013) már bemutatta, hogy a PAH 

vegyületek nemcsak a karbonátos kőzetek felületén kialakuló fekete kéregben, hanem a 

trachit és homokkő felületeken képződő kérgekben is mérhető. Ez utóbbi tanulmány 

összhangban van az általunk fekete kéregben mért PAH koncentrációkkal, és azok 

légszennyezés mértékével való összekapcsolásával. A PAH vegyületek a jelen és múlt 

szennyezési szintjének jó indikátorai, nemcsak a mállási kérgek esetében, hanem például a 

tavak üledékében is (Warner et al. 2016). 

A korábbi kutatásokkal összhangban (Török et al. 2011, Graue et al. 2013) a kapott 

ásványtani és környezetvédelmi analitikai mérések eredményéből arra lehet következtetni, 

hogy jelentős eltérések vannak az alapkőzet és a fekete kéreg között, melyek mintavételi 

helyüktől függően változó mértékűek lehetnek, azonban az egységes, hogy a karbonátos 

alapkőzet és a fekete kéreg mért értékei jól elkülöníthetőek. A mikroszkópos felvételeken túl 

az ásványtani összetételben, a nehézfémtartalomban, a szulfát és kalciumion 

koncentrációkban, valamint a PAH értékekben is jól elkülönülő csoportokat képeznek a 

kőzethez, illetve a kéreghez tartozó értékpárok (Farkas & Török 2018, Farkas et al. 2018a). 
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7 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. tézis 

A szélcsatorna kísérletekkel validált, városi környezetre kifejlesztett mikroskálájú 

áramlástani és szennyezőanyag-terjedési (MISKAM) modell segítségével végzett szimuláció 

alkalmazható az ülepedő pormennyiség és a szemcseméret becslésére. A budapesti Török utca 

és Margit körút kereszteződésének 400m x 400m-es környezetében a városi beépítettség 

mellett igen gyakran kialakuló utcaörvényt azonosítottam, amely áramlási forma 

következtében az utca két oldalán sebességkülönbség alakul ki, ami a páros és páratlan 

oldalról gyűjtött ülepedő porminták mennyiségével és az alacsony vagy magasabb 

sebességnek megfelelő részecskeátmérőjével korrelál. A páros házszámmal rendelkező 

oldalról gyűjtött ülepedő porminták kisebb szemcsemérettel rendelkeznek (pl. T3), mint a 

páratlan oldalról gyűjtöttek (pl. T5). A Török utca páros oldalához közelebb kialakuló örvény 

tengelyében, a legalacsonyabb a sebesség, így ott a kis átmérőjű részecskék is le tudnak 

ülepedni. 

 
7.1. ábra: A budapesti Török utcában kialakuló utcaörvény és az utca két oldaláról gyűjtött ülepedő por 
minták részecskeméret eloszlása (T3 minta páros, T5 minta páratlan oldal, a görbe vízszintes tengelyén a 

részecskeátmérő logaritmikus léptékben van feltüntetve, dközép: részecskeátmérők középértékét, d10: 10%, d50: 
50%, d90: 90 %-os percentilis értékeket jelöli) 



85 
 

Tézist ismertető publikációk: Farkas & Török 2012, Farkas & Török in press, 2019a 

2. tézis 

Mérésekkel igazoltam, hogy a kipufogógáz koromtartalma jelentős, Konica Minolta 

Spectrophotometer CM 2600d típusú készülékkel mérhető színingerváltozást okoz. Már 1 

órás intenzív szennyezést követően is megfigyelhető, ami tovább fokozódik a szennyezési 

időtartam növelésével. A laboratóriumi körülmények között végzett belső égésű motorból 

származó szennyezés hatását 8 kőzettípuson (durva mészkő, riolittufa, homokkő, forrásvízi 

mészkő, gránit, andezit, tömött mészkő, márvány) vizsgáltam. A kísérlet során 1, 2, 4, 8 és 10 

órás időtartam alatt végbemenő változásokat elemeztem. 

 
ANDEZIT DURVA MÉSZKŐ MÁRVÁNY 

  
7.2. ábra: CIELAB koordinátákban mért színingerváltotozás az eltérő alapszínnel és kőzettípussal rendelkező 
andezit, durva mészkő és márvány alapkőzetek esetében 10 órás kipufogó gázzal történő szennyezés hatására 
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Tézist ismertető publikációk: Farkas et al. 2015, 2016a, 2018b, Farkas & Török in press, 2019b 

3. tézis 

A gipsztartalom és a vezetőképesség között korrelációt mutattam ki (y=0,109x-0,803, 

R2=0,9635) 8 alapkőzet és 22 fekete kéreg minta értékpárjai alapján, ami szerint a 

gipsztartalom 1 tömegszázalékos változása közel 11 egységnyi, µS/cm mértékegységben mért 

elektromos vezetőképesség növekedést okoz. Az összefüggés felállításához felhasznált mérési 

adatok közül a legkisebb gipsztartalom 7, a legnagyobb 95,1 tömegszázalék volt. Az 

alapkőzetekben 82-188, a 60 tömeg% feletti gipsztartalommal bíró fekete mállási kéreg 

mintákban 601-909 µS/cm elektromos vezetőképesség értékeket mértem. Ez azt igazolja, 

hogy hiába vannak egyéb oldható sók a kéregben és az alapkőzetben, alapvetően a 

szulfátionok befolyásolják mindkét mintatípus elektromos vezetőképességét. 

 

7.3. ábra: Elektromos vezetőképesség és gipsztartalom közötti összefüggés (y=0,109x-0,803, R2=0,9635) a két 
csoportra jól elkülönülő 8 db karbonátos alapkőzet és 22 db fekete kéreg minta esetében 

Tézist ismertető publikációk: Farkas et al. 2018a, Farkas & Török 2018 

 

4. tézis 

A széleskörű mintavételt követő összehasonlító elemzés eredményeképpen általános 

összefüg-géseket kaptam a magas gipsztartalmú fekete kérgekre és az alattuk lévő karbonátos 
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alapkőzetre vonatkozóan, annak ellenére, hogy eltérő háttérszennyezettséggel és más-más 

kőzetszövettel rendelkeztek. A mérési eredmények alapján két jól elkülönülő csoportot 

képeznek a fekete kéregre és az alapkőzetre vonatkozó értékek. 

LA-ICP-MS módszerrel 5 európai országból származó (DE-GÖ-2, HU-BP-3, BE-LI-2, FR-

RE-1, IT-BA-1 mintakóddal ellátott) minta összesen 198 mérési pontjában, közel 6000 kén és 

6000 ólomkoncentráció értékpárt detektáltam. Alapkőzetekre átlagosan 99,1-3800 (kiugró 

érték: 9300) mg/kg, fekete kéregre 2010-40400 mg/kg kén értékeket mértem. Az ólom 

koncentráció pedig alapkőzetek esetén 0,227-17,8 mg/kg, fekete mállási kéreg minták 

esetében pedig 3,21-870 (kiugró érték: 3270) mg/kg tartományban mozgott. 

A két elem együttes koncentrációjának figyelembevételével megadtam az alapkőzetre és 

fekete kéregre jellemző kén és ólom koncentráció mezőket grafikus formában. 

A méréssorok különböző kőzetszövetű mintákon készültek, amelyek eltérő 

háttérszennyezettségű területről származtak, ennek alapján az összefüggés általánosítható 

különböző karbonátokra és különböző légszennyezettségű területekre vonatkozóan. 

 

7.4. ábra: Öt európai ország városaiból (Németország (DE) - Göttingen, Magyarország (HU) - Budapest, 
Belgium (BE) - Liege, Franciaország (FR) - Reims, Olaszország (IT) - Bari) származó minta LA-ICP-MS 
technikával meghatározott kén és ólom koncentráció értékei [mg/kg] közötti összefüggés 82 alapkőzetre 
vonatkozó és 82 fekete kérget jellemző mérési pont kb. 6000 kénkoncentráció és 6000 ólomkoncentráció 

mérési eredménye alapján. A vizsgált kőzetminták elemzésével két jól elkülönülő csoportra oszlik az alapkőzet 
és a fekete kéreg. 

Tézist ismertető publikációk: Farkas et al. 2018a 
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5. tézis  

A 4 országból (Németország, Magyarország, Belgium, Franciaország) származó 20 db 

minta gázkromatográfiás tömegspektrométerrel kimutatott 22-féle PAH-vegyületből 

összesített PAH22 koncentrációja függvényében ábrázolva az ionkromatográfiával 

meghatározott vízoldható szulfátionkoncentrációt megállapítottam, hogy nagyságrendi eltérés 

van az alapkőzetben és a fekete kéregben mért értékek között. A kőfelületen képződő 

gipszkéreg magas szulfátion koncentrációja (~270 000 – 450 000 mg/kg) a mintavételi hely 

háttérszennyezettségétől függően eltérő mértékben, de minden esetben magasabb PAH22 

tartalommal bír, mint az alatta lévő karbonátos alapkőzet. Az alapkőzetben 0,209-2,386 

mg/kg, míg a fekete kéregben 0,605-15,547 (kiugró érték: 102,485) mg/kg PAH22 

koncentrációt mértem. 

 

7.5. ábra: Ionkromatográfiával mért vízoldható szulfátion koncentráció és GC-MS technikával kapott 22 
policiklikus aromás szénhidrogén vegyület értékét összesítő PAH22 koncentráció közötti összefüggés a 4 

országból (Németország, Magyarország, Belgium, Franciaország) származó 10 – 10 alapkőzet és felületén 
kialakuló fekete kéreg esetében. A változás irányát jelzik a színátmenetes nyilak, amely a gipszkéreg 
kialakulásával növekvő szulfátiontartalom mellett a PAH koncentráció emelkedésével is együtt jár. 

Tézist ismertető publikációk: Farkas et al. 2018a, Farkas & Török 2018 
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8 JÖVŐBENI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK 

 
A MISKAM szoftverrel városi környezetben végzett szennyezőanyag-terjedés 

modellezését érdemes lenne kiterjeszteni Budapesten vagy akár más városi beépítettségű 

területen belül különböző forgalmú, és ebből adódóan különböző légszennyezettségű 

területekre is.  

A laboratóriumban végzett kipufogógázos szennyezést eltérő üzemanyagokkal és 

újabb kőzettípusok bevonásával, valamint egyéb paraméterek (kémiai elemösszetétel, 

nyomelemváltozás) mérésével lehetne bővíteni. Termoanalitikai vizsgálatokkal kiegészítve az 

eddigi méréseket a tömegvesztés menetére és dinamikájára vonatkozóan is további 

következtetéseket lehetne levonni. 

A hosszú távú kitettség mérésére szolgáló intenzív, hét európai országból megvalósult 

mintagyűjtést a lefedettség növelésével, pl. az Egyesült Királyság, Spanyolország és 

Portugália megmintázásával lehetne mélyíteni és az összefüggéseket szélesebb körre 

kiterjeszteni. Továbbá a magyarországi mintavételek besűrítése is újabb jövőbeli kutatási 

lehetőségeket adna. 
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MELLÉKLET



 

 
 

[*] [**] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

A1 BE-LI-2_A B-a B-a Belgium Liège Rue Place Saint-Paul 5 50°38'23.64"N 5°34'15.03"E templom Cathédrale Saint-Paul de Liege mészkő alapkőzet I I  - I I I I I

A2 BE-LI-3_A Belgium Liège Place St Jacques 8 50°38'13.03"N 5°34'12.78"E templom Eglise Saint-Jacques mészkő alapkőzet I  -  - I I I I I

A3 CZ-BR-1_A Cs-a Cz-a Csehország Brno Ulička Václava Havla 49°11'27.7"N 16°36'29.9"E kőfal habarcs, fuga alapkőzet, átalakult  -  -  - I I I  - I

A4 DE-BS-1_A Németország Braunschweig Echternstraße 12 52°15'37.7"N 10°30'52.8"E templom Michaeliskirche mészkő alapkőzet  -  -  - I I I  - I

A5 DE-BS-2_A N3-a D3-a Németország Braunschweig Lange Straße 33 52°15'57.7"N 10°30'58"E templom Sankt Petri Kirche oolitos mészkő alapkőzet I I  - I I I I I

A6 DE-GÖ-1_A Németország Göttingen Wilhelm-Weber-Straße 2 51°32'18.7"N 9°56'23.1"E kőkerítés mészkő alapkőzet  -  -  - I I I  - I

A7 DE-GÖ-2_A N4-a D4-a Németország Göttingen Nikolaistraße 29 51°31'46.8"N 9°56'02.9"E kőkerítés mészkő alapkőzet, átalakult I I  - I I I I I

A8 DE-GÖ-3_A N5-a D5-a Németország Göttingen Johanniskirchhof 2 51°31'59.0"N 9°56'00.3"E templom Ratskirche St. Johannis mészkő alapkőzet  -  -  - I I I  - I

A9 DE-GÖ-4_A Németország Göttingen Groner Landstraße 3 51°31'59.2"N 9°55'34.0"E kőkerítés mészkő alapkőzet  -  -  - I I I  - I

A10 DE-GÖ-5_A Németország Göttingen Bürgerstraße - Roßdorfer Weg 51°31'56.1"N 9°55'35.7"E kőkerítés mészkő alapkőzet  -  -  - I I I  - I

A11 DE-GÖ-6_A Németország Göttingen Bunsenstraße 10 51°31'43.6"N 9°55'55.3"E középület mészkő alapkőzet  -  -  - I I I  - I

A12 DE-GÖ-7_A N6-a D6-a Németország Göttingen Albaniplatz-Herzberger Landstraße 51°32'04.7"N 9°56'28.1"E kőfal mészkő alapkőzet  -  -  - I  - I  - I

A13 DE-HS-1_A N1-a D1-a Németország Halberstadt Domplatz 16A 51°53'46.9"N 11°2'58.8"E templom Dom Sankt Stephan und Sankt Sixtus mészkő alapkőzet I  -  - I I I I I

A14 DE-IL-1_A N7-a D7-a Németország Iserlohn An Pater und Nonne 25a 51°21'54.9"N 7°37'27.3"E természetes sziklafal mészkő alapkőzet  -  -  - I  - I  - I

A15 DE-MÜ-1_A Németország Mühlhausen (Thüringen) Petriteich 20 51°12'37.86"N 10°27'0.53"E templom Petrikirche mészkő alapkőzet  -  -  - I  - I  - I

A16 DE-NB-1_A Németország Naumburg (Saale) Moritzberg 31 51°9'10.085"N 11°47'58.16"E templom Moritzkirche mészkő alapkőzet  -  -  - I I I  - I

A17 DE-NB-2_A_I N2-a D2-a Németország Naumburg Topfmarkt 18 51°9'5.62"N 11°48'34.30"E templom Stadtkirche St. Wenzel mészkő alapkőzet I  -  - I I I I I

A18 FR-RE-1_A F-a F-a Franciaország Reims Place du Cardinal Luçon 49°15'14.0"N 4°02'02.7"E templom Reims Cathedral oolitos mészkő alapkőzet I I  - I  - I I I

A19 HU-BP-1_A_a M1-a H1-a Magyarország Budapest Műegyetem körút 3-5 47°28'51.2"N 19°3'23.8"E műemlék épület BME bioklasztos mészkő alapkőzet  -  -  - I I I I I

A20 HU-BP-1_A_b Magyarország Budapest Műegyetem körút 3-5 47°28'51.2"N 19°3'23.8"E műemlék épület BME bioklasztos mészkő alapkőzet  -  -  - I I I I I

A21 HU-BP-3_A M2-a H2-a Magyarország Budapest Andrássy út 28 47°30'11.2"N 19°03'35.4"E műemlék épület bioklasztos mészkő alapkőzet I I  - I  - I I I

A22 IT-BA-2_A Olaszország Bari Str. Incuria 2. 41°07'40.9"N 16°52'12.3"E középület mészkő alapkőzet  -  -  - I I I  - I

A23 PL-KA-1_A Lengyelország Karniowice Dolina Bolechowicka 50°09'12.7"N 19°47'05.6"E természetes sziklafal mészkő alapkőzet  -  -  - I  - I  - I

A24 PL-KL-1_A Lengyelország Kobylany Dolina Kobylanska 50°09'20.0"N 19°45'21.8"E természetes sziklafal mészkő alapkőzet  -  -  - I  - I  - I

A25 PL-KW-1_A L-a Pl-a Lengyelország Katowice Myśliwska 3-5 50°15'24.02"N 19°1'54.20"E kőfal travertin alapkőzet I I  - I  - I I I

A26 PL-KW-2_A Lengyelország Katowice Myśliwska 3-5 50°15'24.02"N 19°1'54.20"E kőfal travertin alapkőzet  -  -  - I  - I  - I

K1 BE-LI-1_FK Belgium Liège Pont Albert ler 50°37'57.0"N 5°34'25.5"E híd felső réteg mészkő fekete kéreg  -  - I I I I  - I

K2 BE-LI-2_FK B-f B-b Belgium Liège Rue Place Saint-Paul 5 50°38'23.64"N 5°34'15.03"E templom Cathédrale Saint-Paul de Liege mészkő fekete kéreg I I I I I I I I

K3 BE-LI-3_FK Belgium Liège Place St Jacques 8 50°38'13.03"N 5°34'12.78"E templom Eglise Saint-Jacques mészkő fekete kéreg I  - I I I I I I

K4 BE-LI-4_FK Belgium Liège Place St Jacques 8 50°38'13.03"N 5°34'12.78"E templom Eglise Saint-Jacques habarcs, fuga fekete kéreg  -  -  - I I I  - I

K5 CZ-BR-1_FK Cs-f Cz-b Csehország Brno Ulička Václava Havla 49°11'27.7"N 16°36'29.9"E kőfal habarcs, fuga fekete kéreg  -  -  - I I I  - I

K6 DE-BS-1_FK Németország Braunschweig Echternstraße 12 52°15'37.7"N 10°30'52.8"E templom Michaeliskirche mészkő fekete kéreg  -  - I I I I  - I

K7 DE-BS-2_FK N3-f D3-b Németország Braunschweig Lange Straße 33 52°15'57.7"N 10°30'58"E templom Sankt Petri Kirche oolitos mészkő fekete kéreg I I I I I I I I

K8 DE-GÖ-1_FK Németország Göttingen Wilhelm-Weber-Straße 2 51°32'18.7"N 9°56'23.1"E kőkerítés mészkő fekete kéreg  -  - I I I I  - I

K9 DE-GÖ-2_FK N4-f D4-b Németország Göttingen Nikolaistraße 29 51°31'46.8"N 9°56'02.9"E kőkerítés mészkő fekete kéreg I I I I I I I I

K10 DE-GÖ-3_FK N5-f D5-b Németország Göttingen Johanniskirchhof 2 51°31'59.0"N 9°56'00.3"E templom Ratskirche St. Johannis mészkő fekete kéreg  -  -  - I I I  - I

K11 DE-GÖ-4_FK Németország Göttingen Groner Landstraße 3 51°31'59.2"N 9°55'34.0"E kőkerítés mészkő fekete kéreg  -  -  - I I I  - I

K12 DE-GÖ-5_FK Németország Göttingen Bürgerstraße - Roßdorfer Weg 51°31'56.1"N 9°55'35.7"E kőkerítés mészkő fekete kéreg  -  -  - I I I  - I

K13 DE-GÖ-6_FK Németország Göttingen Bunsenstraße 10 51°31'43.6"N 9°55'55.3"E középület mészkő fekete kéreg  -  -  - I I I  - I

K14 DE-GÖ-7_FK N6-f D6-b Németország Göttingen Albaniplat-Herzberger Landstraße 51°32'04.7"N 9°56'28.1"E kőfal mészkő fekete kéreg  -  -  - I I I  - I

K15 DE-HS-1_FK N1-f D1-b Németország Halberstadt Domplatz 16A 51°53'46.9"N 11°2'58.8"E templom Dom Sankt Stephan und Sankt Sixtus mészkő fekete kéreg I  - I I I I I I

K16 DE-IL-1_FK N7-f D7-b Németország Iserlohn An Pater und Nonne 25a 51°21'54.9"N 7°37'27.3"E természetes sziklafal mészkő fekete kéreg  -  -  - I I I  - I

K17 DE-MÜ-1_FK Németország Mühlhausen (Thüringen) Petriteich 20 51°12'37.86"N 10°27'0.53"E templom Petrikirche mészkő fekete kéreg  -  - I I I I  - I

K18 DE-NB-1_FK Németország Naumburg (Saale) Moritzberg 31 51°9'10.085"N 11°47'58.16"E templom Moritzkirche mészkő fekete kéreg  -  - I I I I  - I

K19 DE-NB-2_FK_II N2-f D2-b Németország Naumburg Topfmarkt 18 51°9'5.62"N 11°48'34.30"E templom Stadtkirche St. Wenzel mészkő fekete kéreg I  - I I I I I I

K20 FR-RE-1_FK F-f F-b Franciaország Reims Place du Cardinal Luçon 49°15'14.0"N 4°02'02.7"E templom Reims Cathedral oolitos mészkő fekete kéreg alapkőzettel I I I I I I I I

K21 HU-BP-1_FK M1-f H1-b Magyarország Budapest Műegyetem körút 3-5 47°28'51.2"N 19°3'23.8"E műemlék épület BME bioklasztos mészkő fekete kéreg  -  - I I I I I I

K22 HU-BP-2_FK Magyarország Budapest Budai váralagút 47°29'52.3"N 19°02'15.2"E alagút habarcs, fuga fekete kéreg  -  - I I I I  - I

K23 HU-BP-3_FK M2-f H2-b Magyarország Budapest Andrássy út 28 47°30'11.2"N 19°03'35.4"E műemlék épület bioklasztos mészkő fekete kéreg I I I I I I I I

K24 IT-BA-1_FK+ O I Olaszország Bari Piazzetta Bisanzio e Rainaldo/Str. del Carmine 41°07'44.0"N 16°52'08.5"E középület márvány/travertin fekete kéreg alapkőzettel I I I I  - I I I

K25 IT-BA-2_FK Olaszország Bari Str. Incuria 2. 41°07'40.9"N 16°52'12.3"E középület mészkő fekete kéreg alapkőzettel  -  -  - I I I  - I

K26 IT-BO-1_FK+ Olaszország Bologna Via della Certosa, 18, 40134 Bologna 44°29'46.4"N 11°18'28.3"E temető Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna márvány fekete kéreg alapkőzettel  -  -  - I I I  - I

K27 IT-VE-1_FK+ Olaszország Venice Piazza San Marco, 328, 30100 Venezia 45°26'04.5"N 12°20'23.0"E templom Basilica di San Marco márvány fekete kéreg alapkőzettel  -  -  - I I I  - I

K28 PL-KA-1_FK Lengyelország Karniowice Dolina Bolechowicka 50°09'12.7"N 19°47'05.6"E természetes sziklafal mészkő fekete kéreg  -  -  - I I I  - I

K29 PL-KL-1_FK Lengyelország Kobylany Dolina Kobylanska 50°09'20.0"N 19°45'21.8"E természetes sziklafal mészkő fekete kéreg  -  -  - I I I  - I

K30 PL-KW-1_FK L-f Pl-b Lengyelország Katowice Myśliwska 3-5 50°15'24.02"N 19°1'54.20"E kőfal travertin fekete kéreg I I I I I I I I

K31 PL-KW-2_FK Lengyelország Katowice Myśliwska 3-5 50°15'24.02"N 19°1'54.20"E kőfal travertin fekete kéreg  -  - I I I I  - I
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Melléklet 1. táblázat: A Nyugat-és Közép-Európából származó hosszú távú kitettség összehasonlító vizsgálata céljából 
gyűjtött karbonátos alapkőzet, a felületén kialakuló fekete kéreg, valamint ülepedő por minták részletes leírása 
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[*] [**] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

P1 BE-LI-1_ÜP Belgium Liège Pont Albert ler 50°37'57.0"N 5°34'25.5"E híd alsó réteg mészkő ülepedő por  -  -  - I I  - I

P2 CZ-BR-2_ÜP Csehország Brno Beethovenova 650/2. 49°11'46.1"N 16°36'37.2"E középület mészkő ülepedő por  -  -  - I I I  - I

P3 CZ-PR-1_ÜP Csehország Prague Křižíkova 279/8. 50°05'24.6"N 14°26'26.4"E középület festett vakolat ülepedő por  -  -  - I I I  - I

P4 DE-GÖ-8_ÜP Németország Göttingen Bürgerstraße-Groner Landstraße 51°31'57.8"N 9°55'35.4"E középület vakolat ülepedő por  -  -  - I I I  - I

P5 DE-GÖ-9_ÜP Németország Göttingen Nikolausberger Weg-Weender Straße 51°32'18.1"N 9°56'04.0"E középület Kunstsammlung der Universität Göttingen vakolat ülepedő por  -  -  - I I I  - I

P6 HU-BP-1_ÜP Magyarország Budapest Műegyetem körút 3-5 47°28'51.2"N 19°3'23.8"E műemlék épület BME bioklasztos mészkő ülepedő por  -  -  - I I I  - I

P7 HU-BP-2_ÜP_I Magyarország Budapest Budai váralagút 47°29'52.3"N 19°02'15.2"E alagút habarcs, fuga ülepedő por  -  -  - I I I  - I

P8 HU-BP-2_ÜP_II Magyarország Budapest Budai váralagút 47°29'52.3"N 19°02'15.2"E alagút habarcs, fuga, beton ülepedő por  -  -  - I I I  - I

P9 HU-BP-3_ÜP Magyarország Budapest Andrássy út 28. 47°30'11.2"N 19°03'35.4"E műemlék épület felső réteg bioklasztos mészkő ülepedő por  -  -  - I I I  - I

P10 PL-KR-1_ÜP Lengyelország Krakkó Iwony Borowickiej - rondo Mogilskie 1 50°3'57.2"N 19°57'26.3"E középület Kancelaria Radcy Prawnego műanyag ablakkeret ülepedő por  -  -  - I I I  - I

P11 PL-KR-2_ÜP Lengyelország Krakkó Bosacka 4 50°3'54.6"N 19°56'56.8"E középület festett vakolat ülepedő por  -  -  - I I I  - I

P12 PL-KW-3_ÜP Lengyelország Katowice Zwirki i Wigury 1 50°15'12.22"N 19°0'58.29"E középület festett vakolat ülepedő por  -  -  - I I I  - I

P13 PL-KW-4_ÜP Lengyelország Katowice Franciszka Lubeckiego-Druckiego 2 50°15'24.8"N 19°2'2.4"E középület festett vakolat ülepedő por  -  -  - I I I  - I
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Melléklet 1. táblázat (folytatás): A Nyugat-és Közép-Európából származó hosszú távú kitettség összehasonlító vizsgálata 
céljából gyűjtött karbonátos alapkőzet, a felületén kialakuló fekete kéreg, valamint ülepedő por minták részletes leírása 



 

 
 

  

  

Melléklet 1. ábra: A budapesti Margit-körút és Török utca kereszteződése környezetében 
modellezett területen kialakult, városi beépítettség mellett jellegzetesnek számító áramlástani 
jelenségek: a.) utcaörvény a Török utcában, b.) sarokörvény a Margit utca és Margit körút 

találkozásánál, c.) sarokörvény a Tölgyfa utca és Margit körút kereszteződésnél, d.) sarokörvény 
a Lipthay utca és Margit körút sarkánál 
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Melléklet 2. ábra: Röntgendiffrakcióval és Rock Jock programmal meghatározott kalcit és gipsz ásványtartalom közötti összefüggés (y=-0,885x+88,217, R2=0,9755) 

26 alapkőzet és 31 kéregminta esetében. Az adatfeliratokhoz kapcsolódó leírásokat a 3.3. táblázat tartalmazza. 



 
 

 

Melléklet 3. ábra: LA-ICP-MS technikával mért kén (kék) és ólom (piros) koncentráció [mg/kg] profilok (DE-GÖ-2, BE-LI-2) (6.28. ábra nagyobb méretben) 

 



 
 

 

Melléklet 4. ábra: LA-ICP-MS technikával mért kén (kék) és ólom (piros) koncentráció [mg/kg] profilok (IT-BA-1, HU-BP-3) 

 



 
 

 

Melléklet 5. ábra: LA-ICP-MS technikával mért kén (kék) és ólom (piros) koncentráció [mg/kg] profilok (PL-KW-1, FR-RE-1) 

 



 
 

 
Melléklet 6. ábra: LA-ICP-MS technikával mért kén és ólom koncentrációk [mg/kg] közötti kapcsolat az S és Pb értékek logaritmikus skálán való feltüntetésével. 

Az alapkőzet és fekete kéreg szignifikánsan elkülönülésével és az átmeneti zóna megjelenésével (DE-GÖ-2) (6.29. ábra nagyobb verziója, a számok a mérési pontok 
sorszámát jelölik a bal felső sarokban látható keresztmetszeti profilon feltüntetett módon, balról jobbra növekvő irányba az alapkőzet felől a fekete kéreg felé 

haladva. Egy mérési pont 30 koncentrációérték átlagértéke) 



 
 

 
Melléklet 7. ábra: LA-ICP-MS technikával mért kén és ólom koncentrációk [mg/kg] közötti kapcsolat az S és Pb értékek logaritmikus skálán való feltüntetésével. 

Az alapkőzet és fekete kéreg szignifikánsan elkülönülésével (BE-LI-2) (6.29. ábra nagyobb verziója, a számok a mérési pontok sorszámát jelölik a bal felső sarokban 
látható keresztmetszeti profilon feltüntetett módon, balról jobbra növekvő irányba az alapkőzet felől a fekete kéreg felé haladva. Egy mérési pont 30 

koncentrációérték átlagértéke) 



 
 

 
Melléklet 8. ábra: LA-ICP-MS technikával mért kén és ólom koncentrációk [mg/kg] közötti kapcsolat az S és Pb értékek logaritmikus skálán való feltüntetésével. 
Az alapkőzet és fekete kéreg szignifikánsan elkülönülésével és az átmeneti zóna megjelenésével (IT-BA-1) (a számok a mérési pontok sorszámát jelölik a bal felső 

sarokban látható keresztmetszeti profilon feltüntetett módon, balról jobbra növekvő irányba az alapkőzet felől a fekete kéreg felé haladva. Egy mérési pont 30 
koncentrációérték átlagértéke) 



 
 

 
Melléklet 9. ábra: LA-ICP-MS technikával mért kén és ólom koncentrációk [mg/kg] közötti kapcsolat az S és Pb értékek logaritmikus skálán való feltüntetésével. 
Az alapkőzet és fekete kéreg szignifikánsan elkülönülésével és az átmeneti zóna megjelenésével (HU-BP-3) (6.29. ábra nagyobb verziója, a számok a mérési pontok 

sorszámát jelölik a bal felső sarokban látható keresztmetszeti profilon feltüntetett módon, balról jobbra növekvő irányba az alapkőzet felől a fekete kéreg felé 
haladva. Egy mérési pont 30 koncentrációérték átlagértéke) 



 
 

 
Melléklet 10. ábra: LA-ICP-MS technikával mért kén és ólom koncentrációk [mg/kg] közötti kapcsolat az S és Pb értékek logaritmikus skálán való feltüntetésével. 
Az alapkőzet és fekete kéreg elkülönülésével (FR-RE-1) (a számok a mérési pontok sorszámát jelölik a bal felső sarokban látható keresztmetszeti profilon 
feltüntetett módon, balról jobbra növekvő irányba az alapkőzet felől a fekete kéreg felé haladva. Egy mérési pont 30 koncentrációérték átlagértéke) 



 
 

 



 
 

 
Melléklet 11. ábra: Fajlagos vezetőképesség [µS/cm] és gipsztartalom [%] közötti összefüggés 41 minta összetartozó értékpárjai alapján (6.30. ábra 3.3. táblázatban 

használt mintajelöléseinek feltüntetésével együtti verziója) 



 
 

 
Melléklet 12. ábra: Vízoldható kalcium- és szulfátion [mg/kg] koncentráció közötti összefüggés 26 alapkőzet, 31 fekete kéreg és 13 ülepedő por minta összetartozó 

értékpárjai alapján a 3.3. táblázatban használt mintajelölések feltüntetésével együtt 



 
 

 
Melléklet 13. ábra: Vízoldható nátriumion koncentrációk [mg/kg] a mért 26 alapkőzet, 31 fekete kéreg és 13 ülepedő por mintákban (6.32. ábra nagyobb verziója, a 

3.3. táblázatban használt mintajelölések feltüntetésével) 



 
 

 
Melléklet 14. ábra: Vízoldható kloridion koncentrációk [mg/kg] a mért 26 alapkőzet, 31 fekete kéreg és 13 ülepedő por mintákban (6.32. ábra nagyobb verziója, a 

3.3. táblázatban használt mintajelölések feltüntetésével) 



 
 

 
Melléklet 15. ábra: Vízoldható kalciumion koncentrációk [mg/kg] a mért 26 alapkőzet, 31 fekete kéreg és 13 ülepedő por mintákban (6.33. ábra nagyobb verziója, a 

3.3. táblázatban használt mintajelölések feltüntetésével) 



 
 

 
Melléklet 16. ábra: Vízoldható szulfátion koncentrációk [mg/kg] a mért 26 alapkőzet, 31 fekete kéreg és 13 ülepedő por mintákban (6.33. ábra nagyobb verziója, a 

3.3. táblázatban használt mintajelölések feltüntetésével) 


