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1. Bevezetés, a választott téma fontossága 
 

Az emberi tevékenység által okozott nehézfém szennyezésért sokáig a fémipar pontszerű 

kibocsátásai voltak elsősorban felelősek, a környezetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően 

azonban a fejlett országokban ez a megállapítás ma már nem helytálló. Councell et al. 

(2004) becslése szerint az Egyesült Államokban a gumiabroncsok kopásából származó Zn 

emisszió meghaladja a pontszerű légköri Zn kibocsátások mintegy 17%-át kitevő 

hulladékégetés mértékét. Ez az arány önmagában is figyelemre méltó, de még jelentősebbé 

válik, ha kiegészítjük a szintén közlekedési eredetű fékbetét kopásból, valamint az épületek 

korróziójából származó diffúz emissziókkal, amik nagyjából megduplázzák az iménti értéket. 

Bergbäck et al. (2001) Svédországra vonatkozóan a közlekedési szektor kibocsátásainak 

részarányát az összes diffúz forráshoz képest a következőkben állapították meg: 90% (Cd), 

40% (Cu), >99% (Cr, Ni), 85% (Pb) és 80% (Zn); igaz az utóbbihoz hozzászámították a 

közlekedéshez kapcsolódó galvanizált felületek emisszióit is. A fejlett országokban tehát 

jelenleg több nehézfém antropogén emisszióinak számottevő hányada közlekedési eredetű, 

a diffúz források tekintetében pedig meghatározó fontosságú. 

 

A közúti közlekedés és a környezet diffúz nehézfém szennyezésének kapcsolatát számos 

vizsgálat bizonyította. Sternbeck et al. (2002) például kimutatták, hogy a közúti alagutak 

aeroszoljának Cd, Cu, Pb, Sb és Zn tartalma egyértelműen nem geogén eredetű, hanem a 

járművek kibocsátásaiból származik. Councell et al. (2004) összefüggést találtak a Zn tavi 

üledékekben való felhalmozódása és a vizsgált tavak környezetében lévő utak éves átlagos 

forgalma között. Hjortenkrans et al. (2006) svédországi utak melletti talajok felső rétegéből 

vett nagyszámú minta alapján forrás szerint három csoportba sorolták az általuk vizsgált 

nehézfémeket: sebességváltoztatáshoz köthető (Cu, Sb, Zn); évtizedekkel korábbi kipufogó 

kibocsátásokból felhalmozódott (Pb, Cd); illetve nem forrás specifikus (Ni, Cr). Azt is 

kimutatták, hogy a fékbetétek anyagában való mindössze néhány évnyi széleskörű használat 

következtében az utak melletti talajok Cu és Sb koncentrációi a háttér értékekhez képest 

több mint nyolcszorosára emelkedtek. Jó korrelációt állapítottak meg továbbá az út menti 

talajok felső rétegének Cu és Sb szennyezettsége, valamint a forgalom nagysága, illetve 

sebességviszonyai között. Sternbeck et al. (2002) szintén összefüggést találtak a forgalom 

nagysága és a levegő Cu tartalma között. Hulskotte et al. (2007) a közúti közlekedés légköri 

Cu emisszióját európai léptékben a többi kibocsátással egyenértékűnek becsülték és 

modellezett eredményeiket immisszió mérésekkel igazolták. Számításuk szerint a nyugat-

európai országokban a közlekedési forrás a meghatározó (Hollandia esetében aránya eléri a 

80%-ot), de a közép- és kelet-európai országok esetében is fontos tényező (Magyarország 

esetében 54%-ra becsülték a részarányát). A közlekedés nehézfém emisszióinak az utakról 
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lefolyó csapadékvíz minőségére gyakorolt jelentős hatását is számos vizsgálat bizonyította 

már (Göbel et al., 2007). 

 

Mint láthatjuk, a közlekedés által kibocsátott nehézfémek mindhárom környezeti elembe 

belekerülnek, tehát összetett levegőtisztasági, vízminőségi és talajszennyeződési problémát 

jelentenek. Perzisztens mivoltuk miatt idővel felhalmozódnak; jellemzően a csapadékvizeket 

befogadó vizek üledékében, illetve a talajok felső rétegében, ezért hosszú távon mindenképp 

potenciális veszélyforrásként kell rájuk tekinteni. Biológiai hozzáférhetőségük, és ezáltal 

toxikusságuk az oldhatóság és az azt befolyásoló fiziko-kémiai tényezők függvénye, amelyek 

hatása fémenként eltérő. Több vizsgálat is arra utal, hogy a gumitermékek anyagában jelen 

lévő Zn mobilitása és biológiai hozzáférhetősége például jelentős (Councell et al., 2004). A 

fékbetétek kopástermékeiben található, potenciálisan rákkeltő Sb vegyületekről pedig von 

Uexküll et al. (2005) kimutatták, hogy borkősavban és fiziológiai oldatban egyaránt jól 

oldódnak. A közúti eredetű nehézfém szennyezésnek huzamosabb ideig kitett élő 

szervezetekben való feldúsulás (bioakkumuláció) tehát valós veszélyforrás. Üledéklakó 

élőlények esetében ez ökológiai kockázatot rejt magában, az utak mentén élelmezési célra 

termesztett növényekben történő elraktározódás pedig közvetett módon az emberre nézve is 

veszélyes. Emellett nem hanyagolható el a légköri immisszió hatása sem, hiszen például a 

humán expozíció leginkább ezen az úton megy végbe. 

 

1.1 Hazai vonatkozások 
 

Magyarországon a diffúz forrásokból származó nehézfém kibocsátások átfogó, részletes 

elemzésével sem országos, sem pedig helyi szinten mindeddig nem foglalkoztak. A hazai 

pontforrások emisszióiról az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (Vízügyi és 

Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010) és a Levegőtisztaság-védelmi Információs 

Rendszer (LAIR, 2002-2008) nyilvántartásai alapján tájékozódhatunk. A szennyvíz adatbázis 

szerint a hazai fémipar (ami gyakorlatilag egyenlő a dunaújvárosi fémkohászattal) éves 

kibocsátásából felszíni vizeinkbe 2007-ben mintegy 87 tonna Zn, 2,2 tonna Cu és 4 tonna Pb 

került, míg a kommunális szennyvizek 1,3 tonna Zn, 12,7 tonna Cu, 7,9 tonna Pb és 175 kg 

Cd terhelést jelentettek. Mivel a szennyvizek nehézfém-tartalmát csak néhány telepen mérik 

rendszeresen, a kommunális kibocsátások esetében a terhelés jelentős alulbecslése 

valószínűsíthető. Ugyanezen okból kifolyólag nincs lehetőség az emissziók trendjének 

vizsgálatára sem. A légköri pontszerű Zn és Pb kibocsátások (melyek zömének forrása 

szintén a dunaújvárosi fémkohászat) a nyilvántartás szerint 2002 és 2008 között 

drasztikusan csökkentek (Zn esetében 85,3 tonnáról 4,3 tonnára, Pb esetében pedig 12,3 

tonnáról 3,8 tonnára). Más fémek vonatkozásában nincs jellemző tendencia, a kibocsátások 
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Cu esetében 0,5–19,7 tonna, Cd esetében pedig 37–509 kg között változtak 2002 és 2008 

között. 

 

Ezzel ellentétben a hazai közúti közlekedést az 1960-as évek óta szinte töretlen növekedés 

jellemzi (1. ábra), ami egyben magával hozta a diffúz nehézfém szennyezés érzékelhető 

növekedését is. Ezt az elmúlt évtized során egymástól független területeken végzett 

mérések jól bizonyítják. Salma (2010) Budapest levegőszennyezettségének tendenciáját 

tanulmányozva kimutatta, hogy az 1996 és 2002 közötti időszakban a Zn, Cu és Sb légköri 

koncentrációi rendre nagyjából 40, 60, illetve 100 százalékkal nőttek és forrásuk döntően a 

közúti forgalom (Zn, Cu és Sb esetén az összes kibocsátás 65, 69, illetve 66 százaléka). 

Naszradi (2007) az M3 autópálya mentén 1998 és 2000 között végzett vizsgálatai során a 

talajban, ill. növényekben mért Pb, Cd, valamint Zn koncentrációk az úttest mellett, valamint 

a vízelvezető árok talajában (üledékében) kiugróan – több esetben a vonatkozó határértéket 

is meghaladóan – magasak voltak, vagyis egyértelműen a közlekedési kibocsátásokhoz 

köthetőek. Kiss és Vidovenyecz (2008) Szeged több pontján a fák évgyűrűiben és levelein 

felhalmozódott nehézfémek mennyiségét vizsgálva a 2001-2005-ös években jelentős 

növekedést tapasztaltak az 1995-1999-es időszakhoz képest, továbbá kimutatták, hogy a Cu 

és Zn tartalom arányos a fák korával, illetve lombozatának méretével. 
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1. ábra. A Magyarországon forgalomba helyezett személygépjárművek számának 
alakulása 1960 és 2009 között, valamint az országos közúthálózat összesített 
futásteljesítménye 1995 és 2009 között (adatforrások: Központi Statisztikai Hivatal, 
1960-2009; Magyar Közút Nonprofit Zrt., 1996-2010). 
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A közlekedés nehézfém kibocsátásai által okozott szennyezést hazánkban eddig tehát csak 

érintőlegesen, vagy szigorúan egy-egy környezeti elemre (jellemzően levegőre vagy talajra) 

lehatárolva vizsgálták. A szennyezők transzportjában fontos szerepet betöltő víz kevesebb 

figyelmet kapott, lényegében kizárólag külföldi szakirodalmi adatokból szerzett ismeretekkel 

rendelkeztünk (Gayer, 2004). Bár tudományos téren viszonylag korán felhívták a figyelmet a 

közlekedési eredetű nehézfém kibocsátás potenciális veszélyeire (Buzás és Somlyódy, 

1997), széleskörű publicitást egyedül a kipufogó emissziók ólomtartalma kapott. Ez utóbbi 

probléma döntéshozatali szintig is eljutott, és az európai trendhez igazodva az 1990-es évek 

második felében fokozatosan csökkent az ólmozott motorbenzin forgalmazása, 1999-ben 

pedig szigorú szabályozás született az üzemanyagok ólomtartalmát illetően. 

 

1.2 Az értekezés célkitűzése és felépítése 
 

A jövő vízminőségi problémái egyre inkább a nem-pontszerű terhelésekhez, azon belül is a 

kis mennyiségben jelenlévő toxikus anyagokhoz kötődnek. Az ilyen típusú szennyező 

források között, mint láthattuk, a közúti közlekedés kibocsátásainak már most meghatározó 

szerepe van. Nem meglepő tehát, hogy a témában nemzetközi téren intenzív kutatás folyik. 

Itthon Buzás (2009) végzett részletes vizsgálatokat a közelmúltban, a közúti közlekedés által 

kibocsátott szerves mikroszennyezőkre, illetve ásványolaj szennyezésre vonatkozóan. A 

nehézfém szennyezéssel kapcsolatban ugyanakkor egészen mostanáig nem állt 

rendelkezésre hazai mérésekből származó ismeret. Értekezésemben ezért négy fő célt 

tűztem ki: 

 

i. a közúti közlekedésből származó nehézfémek kibocsátási és terjedési 

folyamatainak átfogó elemzése; 

ii. az útburkolatok felületének és az onnan lefolyó csapadékvizek 

minőségének méréseken alapuló jellemzése nehézfém-szennyezettség 

szempontjából; 

iii. a csapadékvíz lefolyás nehézfém-szennyezettségét befolyásoló tényezők 

azonosítása, rangsorolása és számszerűsítése;  

iv. valamint a fentiek alapján a közúti járműforgalom nehézfém 

kibocsátásainak, illetve azok csapadékvíz lefolyást terhelő hányadának 

becslésére alkalmas módszerek kifejlesztése. 

 

A témaválasztás, azon belül is a végcélként megfogalmazott kibocsátás és terhelés becslés 

hazai vonatkozásban úttörő jelentőségű, és alapjául szolgál majd a jövőbeni kutatásoknak. A 
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vizsgált jelenség (diffúz szennyezés) sajátossága, hogy a szennyezés terjedési 

folyamatainak összetettsége miatt nehezen „megfogható”, a számítási módszerek pedig 

ebből kifolyólag empirikusak. A helyszíni vizsgálatoknak így igen fontos szerep jut. Saját 

terepi méréseimhez új mintavételi eljárásokat fejlesztettem ki, melyek önálló módszertani 

eredményt képviselnek, és a jövőbeli hasonló vizsgálatok során is alkalmazhatóak lesznek. 

 

Az értekezés által tárgyalt témakörök kapcsolatrendszerét a 2. ábra mutatja be részletesen. 

A szakirodalmi ismeretek áttekintése során két fő témakörre helyeztem hangsúlyt: egyrészt a 

közúti közlekedés által kibocsátott nehézfém szennyezés forrásait és terjedési folyamatait 

igyekeztem mélyrehatóan felderíteni, másrészt a külföldi (észak-amerikai és nyugat-európai) 

csapadékvíz-lefolyás mérési programok eredményeit és módszertanát elemeztem. A 

megszerzett tapasztalatok alapján dolgoztam ki saját mintavételi programjaimat és az 

általam kifejlesztett új módszereket. Helyszíni vizsgálataim két fő pillérét az útburkolat, 

valamint az onnan lefolyó csapadékvíz szennyezettségének vizsgálata képezte; az utóbbi 

városi utakra és külterületi autópályákra is kiterjedt.  

 

 
2. ábra. Az értekezés által tárgyalt témakörök kapcsolatrendszere. 

 

 

Szakirodalom kritikai áttekintése 

Külföldi csapadékvíz-lefolyás 
mérési programok értékelése 

Kibocsátó források és szennyező 
terjedési folyamatok elemzése 

Újfajta mintavételi módszerek kidolgozása 

Útburkolaton felhalmozódó 
szennyeződés vizsgálata 

Közúti csapadékvizek szennyezettségének 
vizsgálata városban és autópályákon 

Kibocsátott szennyezők térbeli 
eloszlása, illetve megoszlása 
aeroszol és ülepedő hányad között 

Csapadékvíz lefolyás nehézfém terheléseit 
befolyásoló tényezők azonosítása 

Szakirodalmi adatokra alapozott 
hosszú távú nehézfém emisszió 
és lemosódás becslő módszer 
kidolgozása és alkalmazása 

Összefüggések kidolgozása a 
közutakról lefolyó csapadékvíz 
nehézfém szennyezettségének 
becslésére 

Becsült és mért terhelések összehasonlítása, a módszerek értékelése 

Felületi és padka 
menti terhelések 
becslése száraz 
időszakban 
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A mérések eredményei alapján azonosítottam a csapadékvíz lefolyás nehézfém terheléseit 

befolyásoló fő tényezőket, jellemeztem a száraz útburkolat nehézfém szennyeződésének 

térbeli eloszlását, valamint pontosítottam a fékbetét kopásból származó részecskék aeroszol 

és ülepedő hányad közötti megoszlását. A megszerzett ismereteket szakirodalmi adatokkal 

ötvözve kidolgoztam egy hosszú távú, nagy térbeli léptékben alkalmazható nehézfém 

emisszió becslő és egy erre épülő lemosódás becslő módszert. Kifejlesztettem továbbá egy 

ezektől teljesen független, kisebb térbeli léptékben is alkalmazható, forgalomra épülő eljárást 

a közutakról lefolyó csapadékvíz nehézfém szennyezettségének becslésére. A módszereket 

a különféle mért és becsült terhelések összehasonlításával értékeltem. 

 

Az értekezés további része három fő fejezetre tagolódik. Az első részben a témához 

kapcsolódó szakirodalom összefoglalása és kritikai elemzése olvasható (2. fejezet). A 

következő rész a kutatás során alkalmazott gyakorlati és számítási módszerek ismertetését 

tartalmazza (3. fejezet), a harmadik részben pedig az eredményeket mutatom be (4. fejezet). 

Az egyes fejezetek tartalmának részletesebb bemutatására a fejezetindító felvezető 

bekezdésekben térek ki. 
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2. A szakirodalom kritikai áttekintése 
 

Ebben a fejezetben a közúti közlekedés által okozott nehézfém szennyezéssel, azon belül is 

az emisszió (kibocsátás) és a transzmisszió (terjedés) témakörével kapcsolatos nemzetközi 

szakirodalom eredményeit foglalom össze rendszerezett formában. Ennek megfelelően a 2.1 

alfejezet a különböző kibocsátó források általános anyagveszteségeit veszi sorra, amit a 

források nehézfémtartalmára vonatkozó információkat összegző 2.2 alfejezet követ. A 2.3 

alfejezetben a kibocsátás után bekövetkező terjedési folyamatok részletes tárgyalása 

olvasható, a 2.4 alfejezet pedig a csapadékvíz lefolyás terepi mintázását érintő módszertani 

kihívásokra világít rá a külföldi tapasztalatok alapján. 

 

2.1 Kibocsátó forrásokhoz köthető anyagveszteségek 
 

A közúti közlekedés nehézfém kibocsátásai több forrásból származnak. Az egyes források 

szerepe fémenként változik, de általánosságban elmondható, hogy ezek közül manapság a 

fékberendezések és gumiabroncsok kopási folyamatai a legjelentősebbek. A kibocsátások 

fennmaradó hányadát az útfelület és a burkolati felfestések kopása, a kipufogó emissziók, a 

járművek külső fém alkatrészeinek és a fémből készült „útbútorzat” (szalagkorlát, jelzőtáblák) 

korróziója, továbbá az elcsöpögő motorolaj nehézfém tartalma teszi ki. Jelen alfejezetben a 

különböző források általános anyagveszteségeire vonatkozó információkat foglalom össze. 

 

2.1.1 Fékbetét és tárcsa kopás 

 

A mozgó járművek lassításának feladatát többnyire súrlódásos elven működő fékrendszerek 

(„tartós fékek”) látják el, melyek a mozgási energiát egymásnak szorított fékalkatrészek 

súrlódása révén hővé disszipálják. Ezekből kétféle típus használatos: tárcsafékek, 

melyekben a tárcsa alakú forgórészhez oldalirányból szorítják a lapos fékpofákat; valamint 

dobfékek, melyekben az álló helyzetű, ívelt fékpofákat a belülről szorítják a kerékkel együtt 

forgó fékdob felületéhez. A megfelelő súrlódást biztosító fékbetétek mindkét esetben a 

fékpofákhoz vannak rögzítve. Napjainkban a tárcsafékek alkalmazása jobb hűtésükből 

fakadó nagyobb terhelhetőségük miatt megnőtt a hosszabb élettartamú (kevésbé kopó) 

dobfékek rovására. Utóbbiakat már csak kis teljesítményű járműveken, illetve hátsó 

kerekeknél használják. 

 

Általánosságban elmondható, hogy élettartamuk végéig a fékbetétek anyagának mintegy 

80%-a elkopik (Garg et al., 2000). A jellemzően vasból készült féktárcsa a használat során 

szintén folyamatosan kopik. Az anyagveszteség mértéke számos tényezőtől függ. Az egyik 
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fontos, és egyúttal nehezen tipizálható paraméter a fékbetétek rendkívül bonyolult és 

változatos anyagösszetétele, melyre a 2.2.1 pontban részletesebben is kitérek. A fékek 

elhelyezkedése sem elhanyagolható tényező. Mivel a teljes terhelés mintegy 70-90%-a az 

első fékekre hárul (Garg et al., 2000; Luhana et al., 2004), ezek a hátsó fékekhez képest 

sokkal intenzívebben használódnak, így kopásuk is fokozottabb. 

 

Szintén jelentős szerepe van a fékbetét pillanatnyi hőmérsékletének: az egy megállásra jutó 

anyagveszteség mértéke növekvő hőmérséklettel egyre nagyobb (Garg et al., 2000). A 

fékbetét hőfokát a fékezések gyakorisága, a gyorsulás (azaz lassulás) mértéke és a súrlódó 

felületeket összenyomó erő nagysága határozzák meg. Utóbbiak önmagukban is 

befolyásolják a kopás mértékét (Sanders et al., 2003). Fix hőmérsékleten a kopás nem csak 

a disszipálandó mozgási energiával arányos, hanem a fékezési idő hosszával is (Iijima et al., 

2008). Adott energiaveszteséggel járó lassítás esetén tehát az enyhe, de emiatt sokáig tartó 

fékezések során nagyobb az anyagveszteség, mint az intenzív lassulást eredményező, rövid 

időtartamú erős fékezések esetén. Az utóbbiak ugyanakkor sokkal gyorsabban hevítik a 

fékeket, rövid időn belüli sűrű alkalmazásuk ezért egy-egy fékezésre vetítve fokozottabb 

fajlagos kopást eredményezhet. Érdemes megemlíteni, hogy a fékkopást vizsgáló méréseket 

eddig kivétel nélkül száraz körülmények között végezték. Csapadékos időben a kopás 

karakterisztikája valószínűleg megváltozik, mivel a víz benedvesítheti a fékek súrlódó részeit, 

aminek következtében jobb lesz azok kenése és hűtése is. 

 

A fentiekből következik, hogy a forgalom dinamikája és a vezetési stílus jelentős hatással 

vannak a fékbetét elhasználódására. Városi forgalomban a járművezetők objektív okok miatt 

(rendőrlámpák, forgalmas kereszteződések, torlódások miatti araszolás, gyakori kis ívű 

kanyarodás) sokkal gyakrabban kényszerülnek fékezésre, ezért az egyenletes sebességű 

forgalomhoz képest kilométerre vetítve általában magasabb fékbetét anyagveszteség lép fel. 

A kopás mértéke és az átlagsebesség között kimutatott fordított arányosság (Luhana et al., 

2004) is ezt támasztja alá. A „sportos” vezetés szintén megnöveli a fékezések számát. 

 

A fékbetét kopást befolyásoló tényezők eredő hatásának számszerűsítése nehéz feladat. Az 

eddig publikált részletes dinamométeres mérések alapján (Garg et al., 2000; Sanders et al., 

2003; Iijima et al., 2008) jelenleg még nem lehet tisztán fizikai alapú, determinisztikus modellt 

alkotni. Így a szakirodalomban fellelhető „általános” fékkopás adatokra támaszkodhatunk, 

amelyek viszont meglehetősen nagy szórással terheltek (1. táblázat). Személygépkocsik 

esetében 9–20 mg/jármű-km között mozognak az átlagos értékek, nehezebb gépjárművekre 

pedig ennél kb. háromszor-négyszer magasabb rátákat találunk. 
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1. táblázat. Fajlagos fékkopás emissziók (mg/jármű-km). 
Adatforrás személyautók kistehergépjárművek tehergépjárművek 
Legret és Pagotto (1999)a 20 29 47 
Garg et al. (2000)b 11–17 29 - 
Luhana et al. (2004)c 9 (2–21) - - 
Westerlund K-G (2001) 17 - 84 

a Gyártó által megadott adatok alapján becsült értékek. 
b Fékbetétek élettartama, átlagos tömege és lekopó hányada alapján becsült érték. 
c Öt különböző személyautó használat során bekövetkezett fékbetét tömegveszteségének mért értékei. 
 

A fékbetétek kopása során képződő részecskék ülepedő és szálló por frakciók közötti 

megoszlását méréstechnikai okokból kifolyólag csak jelentős bizonytalansággal lehet 

meghatározni (Thorpe és Harrison, 2008). A fékezés során kibocsátott aeroszol részecskék 

szemcsemérete tipikusan néhány 100 nm és néhányszor 10 µm között változik, azonban a 

képződő részecskék méretét jelentősen befolyásolja a betét anyagösszetétele és a fékezés 

erőssége (Sanders et al., 2003), illetve a fékek aktuális hőmérséklete (Iijima et al., 2008). 

Erőteljesebb fékezés, valamint magasabb hőmérséklet esetén a szemcseeloszlás a nagyobb 

mérettartomány felé tolódik el, ez a fajta viselkedés valószínűleg a vizsgált aeroszol 

részecskéknél nagyobb szemcsék tekintetében is érvényes. 

 

A ténylegesen kiszóródó részecskehányad meghatározása még nehezebb, ugyanis a 

kibocsátott anyag egy része megtapad a fékberendezés közvetlen környezetében lévő 

alkatrészeken. Az ily módon csapdázott hányad egy része aztán csapadékos időben végül 

lemosódik, tehát a megtapadás többé-kevésbé átmeneti jellegű. Ennek eredményeképpen 

azonban a kibocsátás helyétől és idejétől többnyire eltérő helyen és időpontban szóródik ki a 

csapdázott anyagmennyiség. Még összetettebbé teszi a folyamatot, hogy csapadékos 

időben a szárazon nem ülepedő aeroszol részecskék bizonyos hányada nedves ülepedéssel 

ugyancsak belemosódik a csapadékvízbe. Száraz időszaki körülmények között a fékbetét 

kopásból származó részecskék ülepedő hányadát 30–50%-ra becsülik (Sanders et al., 2003, 

Iijima et al., 2008). 

 

2.1.2 Gumiabroncs kopás 

 

A járművek gumiabroncsai az útfelülettel való érintkezés következtében folyamatos 

kopásnak vannak kitéve. Ennek mértékét a fékbetétekhez hasonlatosan számos tényező 

befolyásolja. Elsőként említem a tengelyterhelést: az egy kerékre nehezedő súly változása 

eltérő súrlódási viszonyokat eredményez ugyanazon jármű eltérő terhelése esetén, illetve a 

különböző járműosztályok (könnyű és nehéz járművek) között (Hjortenkrans et al., 2007; 

Legret és Pagotto, 1999). A nehéz gépjárműveken pontosan ezért több kerék is található, 

ami eltérő fajlagos kibocsátásokhoz vezet. 
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A hajtott kerekek helyzete meghatározó az első, illetve hátsó abroncsok kopásának 

különbözősége szempontjából (Luhana et al., 2004). Elsőkerék-meghajtású járművek 

esetében a kormányzással és a hajtással kapcsolatos súrlódási erőhatások is az első 

kerekek abroncsaira hárulnak, amelyek emiatt intenzívebben kopnak (az összes 

gumiabroncs anyagveszteség mintegy 69-85%-a az első kerekekről származik ilyenkor). 

Hátsókerék-meghajtású járművek esetében kopás mértéke jobban megoszlik a kormányzott 

első és hajtott hátsó abroncsok között. 

 

Az útfelület anyagi minősége és érdessége szintén hatással van az abroncsok kopására. 

Durva burkolaton többszöröse is lehet a kilométerre vetített kopás értéke, mint sima 

burkolaton (Lowne, 1970). Az abroncsok kora ugyancsak befolyásoló tényező: új gumik 

esetében az első néhányszáz kilométeren fokozottabb kopást figyeltek meg, ami a 

„bejáratást” követően egy alacsonyabb szintre állt be (Sakai, 1996; Stalnaker et al., 1996). 

Fontos megemlíteni, hogy a karbantartási hiányosságok, vagyis a kerekek, valamint az 

abroncsnyomás helytelen beállítása jelentősen megnövelik az abroncsok kopását (Luhana et 

al., 2004). 

 

A gumiabroncsok típusa (összetétele) és a vezetési stílus sem elhanyagolható tényezők. 

Fokozottabb kopás várható kanyarodáskor (minél kisebb az ív, annál erősebb a hatás), 

valamint intenzív gyorsítás (jellemző „elkaparás” erőteljes induláskor) és lassítás (ezt a 

hatást csökkenti a blokkolásgátlók terjedése) esetén. Könnyen belátható, hogy városi 

forgalomban, valamint agresszív vezetési stílussal közlekedve jobban koptatjuk a 

gumiabroncsokat. Az eltérés mértékét illetően azonban kevés biztosat tudunk. Stalnaker et 

al. (1996) laboratóriumi szimulációs kísérleteik során 32-szer erőteljesebb kopást mértek ki 

az ún. „városi” és „autópálya” típusú vezetési stílus között (az előbbi javára). Councell et al. 

(2004) elméleti megfontolások alapján arra a következtetésre jutottak, hogy városi 

területeken a külterületi anyagveszteség 10-szerese várható. Luhana et al. (2004) valós 

járműhasználaton alapuló mérése jóval kisebb eltérést állapított meg: a városi és külterületi 

használat közben bekövetkezett kopás aránya ez esetben 1,4-re adódott. 

 

A gumiabroncsok kopását befolyásoló tényezők komplexitásának ismeretében nem 

meglepő, hogy a szakirodalomban közzétett fajlagos kibocsátás értékek tág intervallumban 

mozognak, személygépkocsikra például 40–360 mg/jármű-km között (2. táblázat). Ezek 

részben laboratóriumi tesztek és tényleges használat során mért, részben geometriai 

paraméterekből és átlagos élettartamból becsült anyagveszteségek. A gumiabroncs, illetve 
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fékbetét kopásra megadott értékeket összehasonlítva jól látható, hogy az előbbi fajlagosan 

nagyobb anyagveszteséggel jár. 

 
2. táblázat. Gumiabroncs kopás emissziók könnyű járművek (személygépkocsik) esetén. 
forrás módszer fajlagos abroncs kopás (mg/jármű-km) 
Luhana et al. (2004) mért 97 
Kolioussis és Pouftis (2000) mért 40 

Sakai (1996) mért 92 / 168 / 292 
(óvatos / normál / agresszív vezetési stílus) 

Councell et al. (2004) becsült 100–200 
Legret és Pagotto (1999) becsült 68 
Malmqvist (1983) becsült 120 
Dannis (1974) becsült 240–360 
 

Bizonytalanság tapasztalható a kopástermékek ülepedő és aeroszol részecske frakciók 

közötti megoszlását illetően is. Laboratóriumi kísérletek során az abroncskopásból származó 

részecskék mérete 100 nm-nél kisebbtől 30 µm-nél nagyobbig terjedő skálán változott 

(Thorpe és Harrison, 2008), de gumitesztelő pályáról gyűjtött mintákban több száz µm-es 

átmérőjű részecskéket is találtak (Camatini et al., 2001). Személyautók esetében a PM10 

emissziót 4–6 mg/jármű-km körülire becsülik (ami azt jelenti, hogy az aeroszol részecskék az 

anyagveszteség mindössze kb. 1-15%-át teszik ki), ugyanakkor más tanulmányok ennél 

magasabb értékeket adnak meg (Luhana et al., 2004). Összességében elmondható, hogy a 

gumiabroncs kopás meghatározó hányada az ülepedő részecskefrakcióba tartozik, és 

tömegének nagy része a kibocsátás helyétől nem jut messze (Thorpe és Harrison, 2008). 

 

2.1.3 Útburkolat kopás 

 

Ismert jelenség, hogy idővel az útburkolat felső rétege fokozatosan elhasználódik. A 

járművek gördüléséből fakadó súrlódási kopás mellett nagyban hozzájárulnak ehhez a 

burkolat elöregedése, anyagfáradása miatt kialakuló repedések és a hirtelen lehűlés során 

bekövetkező termikus repedések téli időszakban bekövetkező felfagyásai (kátyúk). Nyári 

hőségben a bitumenes kötőanyagú burkolatok viszkózussá válása miatt nagy forgalommal 

terhelt utakon, illetve fékezési zónákban felületi egyenetlenségek alakulnak ki (nyomvályúk), 

melyek fokozottabb kopást eredményeznek (a velük érintkező gumiabroncsokon is), valamint 

további úthibák kialakulásának melegágyai lesznek. 

 

Az útburkolatok terhelhetősége és elöregedése régóta komolyan vizsgált terület, a kopásából 

származó anyagveszteség számszerűsítését illetően viszont érdekes módon nagyon kevés 

ismeret áll rendelkezésre (EMEP/EEA, 2009). A szakirodalomban pontosabban nem definiált 

„átlagos körülményekre” 0,04 mm/év kopási rátát találunk (van Bohemen és van de Laak, 
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2003), ez a forgalmi terheléstől és úttípustól független érték azonban a nagyságrend 

érzékeltetésénél többre nem alkalmas. Az útburkolat anyagi minősége mindenképp fontos 

tényező: másképp kopik a tömör és a porózus aszfalt, és megint másképp a portlandcement 

beton. Muschack (1990) becslése szerint az aszfalt burkolat kopása 3,8 mg/jármű-km. 

Skandináv országokban a szöges gumiabroncsok széleskörű téli használata miatt ez az 

érték három nagyságrendet emelkedve 11–24 g/jármű-km is lehet (Lindgren, 1996 és 

Carlsson et al., 1995). Stockholm útjaira éves átlagban 4-6 g/jármű-km kopást becsültek 

(Sörme és Lagerqvist, 2002). Hasonló hatás tapasztalható (útfelületre és gumiabroncsokra 

egyaránt) a síkosságmentesítés céljából alkalmazott homok, illetve aprószemcsés kavics 

jelenlétében (Kupiainen at al, 2003). 

 

A portlandcement beton az aszfaltbetonnál jóval ellenállóbb anyag, számszerűsített kopás 

adattal azonban nem találkozni a szakirodalomban. Nincs érdemi információ a könnyű és 

nehéz gépjárművek hatása közötti különbségre, illetve arra vonatkozólag sem, hogy milyen 

összefüggéssel írható le a kopás mértéke az útburkolat korának függvényében. Hiányos 

ismereteinket bizonyítja, hogy az útburkolat kopás PM10 mérettartományba eső részecske 

emisszióját 3,1–38 mg/jármű-km közé teszik (Luhana et al., 2004), holott a teljes 

kibocsátásnak csak egy részét képezik aeroszol részecskék (hogy pontosan mekkorát, arról 

szintén nincs biztos adat). Mindez alátámasztja, hogy további kutatások szükségesek a 

jelenleginél pontosabb és megbízhatóbb kibocsátási ráták meghatározásához. 

 

Az útfelület kopásának speciális esete az útburkolati jelek anyagának kopása. A felfestések 

élettartama technológiától függ, jellemzően 1-2, de legfeljebb 3-6 év. Előfordulási sűrűségük 

és kopásnak való kitettségük alapján a városi úthálózaton fokozottabb anyagveszteségre kell 

számítani. Mivel erre vonatkozó mérések nem ismeretesek a szakirodalomból, a kopás 

nagyságrendjét geometriai alapon próbáltam megbecsülni. A magyar (és EU) szabvány 

szerint festett terelővonalak esetén a csíkok közötti hézag kétszerese kell, hogy legyen a 

csíkok hosszának, tehát egy 300 méteres útszakaszon 100 m felfestéssel számolhatunk. A 

felhordási vastagság hagyományos festékek esetén 0,2-0,5 mm, tartósabb vastagbevonatok 

esetén 1,5–4 mm (Magyar Plastiroute Kft., 2010). Tapasztalati érték alapján egy 

hagyományos festékkel dolgozó gép kilométerenként átlagosan 24 kg anyagot használ fel 

(Totalcar, 2002). Konzervatív becsléssel egy terelővonal esetén évente hozzávetőlegesen 5–

10 kg/km burkolatjel kopás feltételezhető, egy záróvonal esetén pedig ennek háromszorosa. 

Ezek az értékek kb. egy nagyságrenddel kisebbek, mint egy átlagos forgalmú városi út 

fékkopás kibocsátása és két nagyságrenddel kisebbek, mint egy ilyen jellegű út várható 

gumiabroncs kopás emissziója. 
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2.1.4 Kipufogó kibocsátások 

 

A motorbenzinbe oktánszámnövelő (kopogásgátló) adalékként adagolt Pb(C2H5)4 (tetraetil-

ólom) felhasználása az 1920-as években kezdődött az Egyesült Államokban. Az anyag 

veszélyességére már a kezdeti időszakban felfigyeltek, azonban az ipari lobbi mintegy 50 

évig sikeresen védte a saját érdekeit (Kovarik, 2005; Needleman, 2000). A tetraetil-ólom 

környezetben való felhalmozódása az 1950-es évekre már Grönland jégtakarójában is 

kimutatható volt (Patterson, 1965). Az 1970-es évekre nyilvánvalóvá vált a közlekedés által 

kibocsátott ólom emberekre gyakorolt idegrendszer-károsító hatása, ezért az EPA (Amerikai 

Környezetvédelmi Hivatal) 1976-tól kezdődően a motorbenzinek ólom-tetraetil tartalmának 

fokozatos csökkentését kezdeményezte. Ennek az intézkedésnek köszönhetően az amerikai 

népesség vérének ólomkoncentrációja 1976 és 1991 között 78%-kal csökkent (Pirkle et al., 

1994). Az európai országokban hasonló tendencia eredményeképpen a 90-es évek végére 

beszüntették az ólmozott üzemanyagok forgalmazását. 

 

Magyarországon 1999 óta nem forgalmaznak ólmozott motorbenzint (a jelenlegi szabályozás 

szerint a motorbenzin Pb tartalma legfeljebb 5 mg/l lehet), ennek köszönhetően a kipufogó 

eredetű Pb kibocsátás hazánkban is drasztikusan csökkent. Kis mennyiségben azonban 

több más nehézfémmel együtt továbbra is megtalálható az üzemanyagokban. A felhasznált 

üzemanyag nagy volumene miatt napjainkban sem hanyagolható el ennek a forrásnak a 

jelentősége. Mivel ez esetben nem kopási folyamat révén történik emisszió, a nehézfémek 

kibocsátási rátáit közvetlenül az üzemanyagok fogyasztása és fémtartalma határozza meg 

(lásd a 2.2.4 pontot). A kibocsátások döntően aeroszol részecskéket eredményeznek. 

 

2.1.5 Egyéb források 

 

A fémből készült „útbútorzat” (védőkorlátok, jelzőtáblák) és a felületvédelem nélkül maradt 

fém járműrészek nedvesség hatására korrodálódnak. A horganyzott felületekről elsősorban 

oldott Zn, a járművekről pedig főleg Fe származik. Ezek a kibocsátások jellemzően 

közvetlenül a csapadékvizet szennyezik. A korrózió mértékét fokozza a téli időszakban 

síkosságmentesítésre alkalmazott sókban található kloridion (Cl-) jelenléte, amit több 

csapadékvíz, illetve talajvíz minőséggel foglalkozó tanulmány is bizonyít (Hallberg et al., 

2007; Bäckström et al., 2004; Rendahl and Hedlund, 1993). Stockholm városára 

vonatkozóan Sörme et al. (2001) a galvanizált felületek korróziójából származó Zn emissziót 

a gumiabroncsok kopásából származó kibocsátás 70%-ának megfelelő értékre becsülték, 

amiből 20% épületekről, 50% pedig egyéb horganyzott felületekről származik. Ez az érték 

akkor is magas, ha tudjuk, hogy nem csak a közlekedéshez kapcsolható felületeket vették 
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figyelembe. Van Bohemen és van de Laak (2003) holland autópályákra 63-82 kg/km 

korrózióból fakadó Zn kibocsátást becsültek az 1996-os évre. 

 

A járművekből származó nehézfém emissziók további potenciális forrásai a kuplungtárcsa 

kopás, illetve a motorolaj szivárgása. Mivel a kuplungszerkezet zárt rendszerű, az ott 

keletkező kopástermékek nem jutnak ki a környezetbe (Luhana et al., 2004). A motorolaj 

szintén zárt rendszerben található, azonban ez esetenként meghibásodik, így lehetővé válik 

az olaj környezetbe szivárgása. Ennek mértékére nagyon nehéz általános becslést adni, 

hiszen nem üzemszerűen bekövetkező jelenségről van szó. Davis et al. (2001) 1000 km-en 

0,2 L olajveszteséggel számoltak. Mivel azonban a szivárgás jórészt álló helyzetben 

következik be (kivéve a folyamatos jelleggel használt járműveket), azt várhatjuk, hogy ez a 

fajta emisszió arányaiban kisebb az utakon, mint a parkolók területén (Buzás, 2009). 

 

2.2 Kibocsátások nehézfém tartalma 
 

A különféle kibocsátó forrásokból származó nehézfém emissziók mértékét az általános 

anyagveszteségekhez rendelhető nehézfém tartalom határozza meg, amit jelen alfejezetben 

tárgyalok. Jellemzően itt is változékony értékekkel találkozhatunk az összes kibocsátó forrás 

esetében, ami a problémakör leírását újabb jelentős bizonytalansági tényezővel bővíti. 

 

2.2.1 Fékbetétek 

 

A fékbetétekkel szemben támasztott általános követelmény, hogy súrlódási együtthatójuk 

széles hőmérséklet-tartományban tartós és elegendően magas legyen (a betétek használat 

közben gyakran több száz °C-ra is felmelegednek). A kívánt karakterisztikát igen sokféle 

szerves és szervetlen anyag különböző arányú keverékével érik el a gyártók. Összetételük 

szerint a napjainkban használt fékbetétek három nagy csoportba sorolhatók (Chan és 

Stachowiak, 2004): fémes (metallic), félfémes (semimetallic) és azbesztmentes szerves 

(non-asbestos organic, NAO); tipikus funkcionális összetevőik pedig a következők: 

 

i. súrlódási karakterisztikát befolyásoló anyagok: kenőanyagok (grafit, valamint fém-

szulfidok, pl.: Sb2S3, Cu2S, PbS, MoS2), melyek csökkentik a kopást és a súrlódási 

együtthatót, valamint magas hőmérsékleten stabilizálják az utóbbit; és a velük 

ellentétes hatást kifejtő súrlódó anyagok (Mohs-skálán tipikusan 7-8 körüli 

keménységgel bíró fém-oxidok és fém-szilikátok, pl.: SiO2, ZrSiO4, ZrO2, Al2O3) 

ii. mechanikai szilárdságot biztosító szálak: korábban azbeszt (karcinogén hatása miatt 

betiltották), manapság üvegszálak, fém granulátumok (acél, réz, bronz), aramid 
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szálak (aromás poliamidok, pl.: Kevlar), kálium-titanát szálak (szintén rákkeltőek), 

szepiolit (magnézium-hidro-szilikát ásvány) és legújabban kerámia szálak (fém-

oxidok, pl.: Al2O3; karbidok, pl.: SiC) 

iii. töltőanyagok: ezek a szerves (kesudió, ill. gumi por) és szervetlen (BaSO4, CaCO3, 

csillámok, MoO3) adalékok térkitöltő szerepük mellett más fontos tulajdonságokat is 

módosítanak (zajosság, hőállóság, hővezetés, súrlódási karakterisztika) 

iv. a többi komponenst összefogó és egyben tartó kötőanyagok: különféle módosított 

fenol-formaldehid (PF) gyanták (cianát-észter gyanták, epoxi-PF gyanták, szilikon-PF 

gyanták, termoplasztikus poliimid gyanták) 

 

Az összetevők spektruma tehát igencsak tág, és emellett termékről termékre erősen változik. 

Mivel a pontos receptek üzleti titok tárgyát képezik, ezért ilyen vonatkozású információra 

egyedül a kész termékek széles palettájának laboratóriumi vizsgálata útján lehet szert tenni, 

ami azonban meglehetősen költséges. Különösképpen azért, mert a különböző gyártók 

különböző termékeinek összetétele igen tág skálán mozog, ezért értékelhető eredményt 

csak nagyszámú minta elemzésével elérni. Az ilyen irányú vizsgálatok tehát értelemszerűen 

nem gyakoriak. Jellemző módon a fékbetétek nehézfém tartalmára vonatkozó irodalmi 

adatok típus, modell és gyártó függvényében több nagyságrendet átfogó sávban változnak 

(3. táblázat).  

 
3. táblázat. Fékbetétek átlagos fém koncentrációi (mg/kg). Források: A - Hjortenkrans et al. (2007); B - 
Westerlund (2001); C - Legret és Pagotto (1999); D - Rauterberg-Wulff (1998); E - Ökotest (2002); F - von Uexküll 
et al. (2005). 
fékbetét típusa forrás mintaszám Cu Zn Sb Pb Cd Ni Cr 

személygépkocsik 
első fék, eredeti A 24 130000 27000 23000 120 1,2 - - 
hátsó fék, eredeti A 24 130000 37000 11364 2900 4 - - 
első fék, utángyártott A 10 200 5000 29 100 0,5 - - 
hátsó fék, utángyártott A 10 110 4400 10 290 0,39 - - 
első fék, eredeti B 24 117941 23830 - 9052 11,6 141 137 
hátsó fék, eredeti B 24 92198 16498 - 18655 8,02 69,6 73,4 
első fék, utángyártott B 10 71990 17696 - 13651 8,6 182 92 
hátsó fék, utángyártott B 10 51240 7197 - 9110 3,5 122 151 
nem meghatározott C ? 142000 21800 - 3900 2,7 - - 
tárcsafék D 18 130000 16000 23000 - - - - 
tárcsafék E 29 >100000 - 44321 8279 - - - 

nehéz tehergépjárművek 

tárcsafék  F 3 20000 20000 43000 510 57 190 8700 
dobfék F 5 150 8100 1300 61 - 110 7400 
 

Tipikusan eltérő összetétel tapasztalható tárcsa- és dobfékek esetén, valamint könnyű és 

nehéz járművekhez gyártott termékek esetén (von Uexküll et al., 2005), sőt egyes fémeknél 
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az első és hátsó fékbetéteknél is. Különböző gyártók ugyanahhoz a típusú járműhöz való 

termékei között szintén jelentős eltérések tapasztalhatók (4. táblázat). 

 
4. táblázat. Különböző gyártmányú fékbetétek Sb, Pb és Cu tartalma (%) közti különbségek szemléltetése három 
személygépkocsi típus példáján keresztül. Adatforrás: Ökotest, 2002. 
gépjármű típus   Opel Astra G Caravan   VW Golf IV   BMW E46 320d 
fék típusa   Sb Pb Cu   Sb Pb Cu   Sb Pb Cu 
eredeti   5,3 3,5 >10   12,4 0 >10   10 0,19 >10 
utángyártott  0 0,13 0  11,9 0,06 >10  4,8 0,7 >10 
utángyártott  4,7 0,17 >10  7,6 0,07 >10  10,8 0,43 >10 
utángyártott  1,97 0,16 >10  4,1 0,07 >10  2,9 0 >10 
utángyártott   0,37 4,2 6,5   4,2 2,4 >10   3,2 0 >10 
 

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a fékezés közben kialakuló magas hőmérsékletek miatt a 

lekopó részecskék anyagi minősége megváltozik, továbbá a betét különböző alkotóelemei 

eltérő mértékben kopnak. A kibocsátott kopástermékek összetétele emiatt jellemzően eltér a 

betét összetételétől (Garg et al., 2000; Kennedy és Gadd, 2003; von Uexküll et al., 2005). 

Más tanulmányok viszont éppen ellenkezőleg, hasonló kémiai összetételt állapítottak meg a 

betét anyaga és a képződött kopástermékek összehasonlításakor (Sanders et al., 2003). Az 

ellentmondó eredmények magyarázata valószínűleg a kopási folyamatok közben lejátszódó 

bonyolult fiziko-kémiai kölcsönhatásokban és a betétek rendkívül változatos összetételében 

keresendő. 

 

Annyi mindenesetre összegzésképpen megállapítható, hogy a közúti forgalom Cu, Sb, Ba és 

Ti kibocsátásainak elsődleges forrása a fékbetét-kopás. Az ólmozatlan üzemanyagok 

bevezetése óta a járművek ólomkibocsátása ugyancsak elsősorban a fékbetétekhez köthető. 

Szintén nagy mennyiségben van jelen Fe és Zn a fék kopástermékekben, e fémeknek 

azonban más forrásai is vannak a fékkopáson kívül, azaz nem fék-specifikusak. 

 

2.2.2 Gumiabroncsok 

 

A gumiabroncsok összetétele a fékbetétekhez hasonlóan nehezen adható meg általános 

formában, mivel nagy mértékben függ a gyártótól és a gyártás idejétől. Tömegük mintegy 

felét természetes és szintetikus gumi alkotja (általában ez utóbbi van többségben), amit acél- 

és textilszövetek erősítenek. A fennmaradó hányadot nagyobb részben töltőanyagok (korom, 

szén, SiO2, mészkő), kisebb részben a vulkanizálást segítő anyagok (kén, ZnO, műgyanta, 

ásványolaj) és különféle egyéb adalékok teszik ki (pl.: öregedésgátlók, tapadási 

tulajdonságokat módosító anyagok). Nehézfémek szempontjából említésre érdemes, hogy a 

ZnO kísérő szennyeződéseként kis mennyiségű Pb és Cd is belekerül a gumiabroncsok 

anyagába (Thorpe és Harrison, 2008). 
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Mivel a pontos receptek a gumigyártók esetében is üzleti titoknak minősülnek, információt 

ezúttal is csak kész termékek laboratóriumi elemzésével szerezhetünk. Fontos megjegyezni, 

hogy az abroncs kopás szempontjából meghatározó futófelület kémiai összetétele eltér a 

gumitest többi részétől, ezért az abroncsok egészére kiterjedő vizsgálatok eredményei 

félrevezetőek lehetnek. Néhány tanulmány ezt a tényt figyelembe véve csak a futófelület 

összetételét elemezte (Hjortenkrans et al., 2007; Westerlund, 2001; Legret és Pagotto, 1999; 

Davis et al., 2001). E vizsgálatok eredményei általánosan hasonló képet mutatnak, de 

esetükben is nagy az értékek szórása (5. táblázat). A legnagyobb mennyiségben talált 

nehézfém minden esetben a Zn (jellemzően 1 tömegszázalék körül), a többi vizsgált fém 

(Pb, Cu, Ni, Cr, Cd és Sb) 3–4 nagyságrenddel kisebb koncentrációkban volt jelen. 

 
5. táblázat. Gumiabroncs futófelületek átlagos fém koncentrációi (mg/kg). Források: A - Hjortenkrans et al. 
(2007); B - Legret és Pagotto (1999); C - Davis et al. (2001); D - Ozaki et al. (2004); E - Councell et al. (2001); F - 
Kennedy és Gadd (2003). 
abroncs típusa forrás mintaszám Cu Zn Sb Pb Cd Ni Cr 
újrafutózott A 8 7,4 12000 1,1 9,5 0,86 2,9 1,3 
eredeti felület A 44 8,6 9400 1 9,4 1,1 3,2 1,7 
ismeretlen B ? 1,8 10250 - 6,3 2,6 - - 
ismeretlen C 4 5 3400 - 17 1 - - 
új D 2 2 14800 - 12,3 2,3 1,5 0,9 
használt, őrölt E 12 - 13417 - - 3,2 - - 
személygk. F 7 1 8470 0.1 2.75 0.24 2 0.5 
kistehergk. F 2 2 2415 <0,2 1.15 <0.1 <1 <1 
tehergk. F 2 1.75 16050 <1.3 6.45 0.42 <1 1.5 
 

Mint látható, a járművek gumiabroncsainak kopásából a nehézfémeket illetően elsősorban 

Zn emisszióra lehet számítani, ami a fajlagos emissziós tényezőket figyelembe véve (1. és 2. 

táblázatok) sokkal jelentősebb mértékű, mint a fékbetét kopásból várható Zn kibocsátás. A 

közúti közlekedés Zn emissziója tehát, ha nem is specifikusan, de jellemzően gumiabroncs 

kopás eredetű. Az abroncs kopás jelentős hányadát kitevő szerves komponensekre 

dolgozatom témakörének lehatárolása miatt nem térek ki. 

 

2.2.3 Útburkolat 

 

Az aszfalt általában vulkanikus eredetű zúzott kőzetanyag (>2 mm), homok (63 µm – 2 mm), 

illetve finom szemcseméretű (<63 µm) mészkőliszt, valamint bitumenes kötőanyag keveréke, 

amihez kis mennyiségben egyéb adalékok is járulnak. Össztömegének mintegy 95%-át a 

kőanyag teszi ki, a fennmaradó 5% bitumen. Az utóbbi komponens nehézfémtartalmának (V, 

Ni) pontos aránya függ a nyersolaj származási helyétől és feldolgozásától. Ennél jóval 

nagyobb azonban a durva kőzetanyag nehézfémtartalma, amiről sokszor megfeledkeznek 
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(6. táblázat). Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a hulladék gumiabroncsokból előállított 

őrleményt néhány százalékban tartalmazó ún. gumibitumenek aszfaltgyártásban történő 

alkalmazása (Geiger et al., 2008) jelentősen, akár többszörösére is növelheti a Zn tartalmat. 

 
6. táblázat. Aszfalt komponensek fém koncentrációi (mg/kg) – tájékoztató értékek (Lindgren, 1996). 
összetevő Cd As Pb Cu Zn Cr V Ni 
gabbró 0,127 11,2 2,75 70,5 149 238 215 110 
porfir 0,136 2,52 19,8 21,9 36,3 63,9 24,9 16,2 
bitumen (B 180) -  -  -  <17 <17 <35 340 

(50-600) 
23 

(15-100) 
 

Ozaki et al. (2004) színes (sárga és vörös) útburkolati jel festékekben igen magas Cr és Pb 

koncentrációkat találtak (melynek oka a színanyagként alkalmazott ólom-kromát – PbCrO4), 

a fehér útburkolati jel festékeket pedig Cd és As forrásként azonosították. Figyelembe 

veendő, hogy bár bizonyos fémekből a fehér festék jóval kevesebbet tartalmaz, 

nagyságrendekkel gyakoribb előfordulása miatt ezen fémek esetében is a színes festékekkel 

egyenértékű, vagy azoknál nagyobb fontosságú forrás lehet. A tanulmányban közölt adatok 

(7. táblázat) felhasználhatóságát illetően két megjegyzést tennék: egyrészt a vizsgálatot 

Japánban végezték; másrészt ma már léteznek nem ólom-kromát színezőanyagú útburkolat 

festékek is a piacon – a magyarországi felhasználásról nincsenek publikus információk.  

 
7. táblázat. Útburkolati jel festékek fém koncentrációi (mg/kg) – tájékoztató értékek (Ozaki et al., 2004). 

szín Cd As Sb Pb Cr Ni Zn 
fehér 0,51 2,5 0,6 7,4 2,7 1,2 20,8 
sárga 0,41 0,9 2,1 12000 820 0,46 8,4 
vörös 0,37 6,7 10,2 5290 561 1,59 13,6 

 

2.2.4 Kipufogó kibocsátások és egyéb források 

 

A kipufogó kibocsátások konzervatív (katalizátorbeli veszteségekkel nem számoló) becslése 

egyszerűen megtehető az üzemanyagok fogyasztására és nehézfémtartalmára vonatkozó 

adatok ismeretében. Nehezíti a helyzetet, hogy a nehézfém, ezen belül is elsősorban az 

ólom tartalom sokat változott az utóbbi egy-két évtized során. Európában 1996 és 2005 

között 5 mg/L-ről 20 µg/L-re csökkent a motorbenzin Pb tartalma (EMEP/EEA, 2009). 

Különféle adalékok (antioxidánsok, korróziógátlók, kenőanyagok stb.) formájában több másik 

nehézfém is megtalálható az üzemanyagokban (Ozaki et al., 2004). Ezek mennyiségéről 

feltételezhető, hogy gyártótól függően nagy eltérések lehetnek. A szakirodalomban fellelhető 

értékeket a 8. táblázatban foglaltam össze. A közölt számadatok értelmezéséhez tanácsos 

figyelembe venni a forrásmunka publikációjának dátumát és a vizsgálat helyét (Wang et al. 

Tajvanon, Ozaki et al. Japánban végezték a méréseiket). 
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8. táblázat. Üzemanyagok nehézfémtartalma (µg/L) szakirodalmi adatok tükrében. Források: A - Wang et al. 
(2003); B - Ozaki et al. (2004); C - EMEP/EEA (2009). 

forrás üzemanyag típus adat jellege Cd Cr Cu Ni Pb Sb Zn 
A dízel mért 525 4400 2780 2610 2040 973 5630 
B benzin (normál) mért 180 - 145 2603 194 32 9750 
B benzin (prémium) mért 260 - 185 3420 130 4 10200 
B dízel mért 223 - 150 2394 11 13 3721 
C benzin tájékoztató 7,5 37,5 1275 52,5 12,8 - 750 
C dízel tájékoztató 8,4 42 1428 58,8 27,7 - 840 

 

A motorolajokban található nehézfémek közül a kopásállóságot javító adalékokban használt 

Zn van jelen a legnagyobb mennyiségben. Davis et al. (2001) fáradt olajok csapadék által 

kioldható Zn tartalmát elemezve átlagosan 125 mg/L értéket állapítottak meg, bár 

számottevő szórást tapasztaltak a 13 tesztelt mintában. A másik három vizsgált nehézfém 

esetében 2-3 nagyságrenddel kisebb átlagértékeket találtak (Pb: 1,1 mg/L; Cu: 2,1 mg/L; Cd: 

0,1 mg/L). Chen et al. (1994) egyféle fáradt motorolajat vizsgálva 45,5 mg/L Zn tartalmat 

mértek, ami nem különbözik jelentősen Davis et al. (2001) mintasorozatának alacsonyabb 

értékeitől. 

 

2.3 Kibocsátott anyagok terjedése 
 

Amint az a kibocsátó források és azok összetételének fenti tárgyalásából is látszik, a közúti 

forgalomhoz köthető emissziós folyamatok a nehézfémeket döntően szilárd szemcsék 

formájában juttatják a környezetbe. A kibocsátott részecskék széles mérettartományt ölelnek 

fel (mikron alatti portól a tizedmilliméteres darabokig bezárólag), a terjedésüket befolyásoló 

folyamatok pedig igen összetettek (3. ábra). 

 
3. ábra. Közúti közlekedés által kibocsátott részecskék transzmissziós folyamatai. 

Levegőminőség romlása 
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felhalmozódás a járművek 
és az útburkolat felületén 

Csapadékvíz 
szennyeződése 

visszakeveredés 
(természetes szél, 
jármű menetszél) nagyobb méretű szemcsék 

járművek általi aprózódása 

felszáradás 
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A kibocsátott részecskék egy része rövid idő alatt kiülepszik, másik részük viszont finom 

szemcseméretű aeroszol részecskeként huzamosabb ideig a levegőben marad. Csapadékos 

időben újabb transzportfolyamatok lépnek fel: a légköri aeroszol nedves ülepedés révén 

kimosódik, a burkolt felületeken összegyűlt szennyeződés a csapadékelvezető rendszer 

kimenetétől függően mesterséges vagy természetes befogadóba jut; a burkolatlan 

felületekről pedig a talajba mosódik, és jellemzően annak felső rétegében halmozódik fel. A 

száraz, illetve csapadékos időre jellemző szennyezőanyag terjedési utakat az alábbiakban 

részletesen bemutatom.  

 

2.3.1 Száraz időszak transzportfolyamatai 

 

A közúti forgalom által kibocsátott szilárd halmazállapotú szennyezőanyagok száraz időszaki 

terjedését alapvetően a szemcseméret, a lokális légmozgások erőssége és jellege, valamint 

a szennyezők és a velük érintkezésbe lépő más anyagok között esetlegesen fellépő adhézió 

határozzák meg (4. ábra). A folyamatok eredményeképpen egyes szennyezőanyagok légköri 

transzport útján a kibocsátás helyétől távolabb is eljutnak, míg mások a forrásaik közvetlen 

környezetében maradnak. 

 

 
4. ábra. Közúti közlekedés által kibocsátott részecskék száraz időszaki transzportfolyamatai. 

 

 

Az aeroszol részecskék egy része kibocsátását követően ütközés vagy turbulens ülepedés 

révén a járműhöz, illetve az útfelülethez tapad, ahonnan jellemzően csak később, csapadék 

visszakeveredés 

aeroszol részecskék aeroszol részecskék 
száraz légköri 

kiülepedés 

kiszóródás 

kiszóródás, burkolatra tapadás oldalirányú légköri transzport 

járműre tapadás 
felhalmozódás padkánál 

felhalmozódás 
hókupacokban 
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általi lemosással távozik. Hasonlóképpen az útburkolatra tapad a gumiabroncs kopadék jó 

része (nem csak az aeroszol részecskék). A nehezebb, ülepedő frakció mobilis hányada az 

útfelületre szóródik, és a járművek menetszele által okozott oldalirányú transzport révén 

fokozatosan az út széle felé vándorol. Belterületi környezetben ennek eredménye az útpadka 

mellett (5/a ábra), illetve a forgalom elől elzárt útfelület részeken való felhalmozódás, ami 

jellemzően néhány nap alatt beáll egy egyensúlyi szintre (Vaze és Chiew, 2002; Novotny és 

Chesters, 1981; Sartor és Boyd, 1972). Külterületen pedig ennek analógiájára az út menti 

földterületek néhány, vagy néhányszor tíz méteres (ez az érték fémenként, a jellemző 

szemcseméret függvényében változik) sávjában történik a kiülepedés, jellemzően hosszabb 

időtávon (Hjortenkrans et al., 2008; Naszradi, 2007). Speciális esetet képez az út szélére 

félretolt hókupacokban megfigyelhető szennyezőanyag felhalmozódás (5/b ábra), ami a hó 

elolvadásáig átmeneti jelleggel jelentős mennyiségű részecskét képes csapdázni (Glenn és 

Sansalone, 2002; Reinosdotter et al., 2006). 

 

 
5/a ábra. Szennyezőanyag felhalmozódás a padka 
mellett száraz időszakban. (Fotó: Budai Péter, 2010) 

 
5/b ábra. Szennyezőanyag felhalmozódás az úttest 
szélére félretolt hókupacban. (Fotó: Budai Péter, 2010) 

 

A burkolatra tapadt apró részecskéket a rajtuk áthaladó járművek, vagyis pontosabban az 

úton való gördülés során a gumiabroncsok mélyedéseiben fellépő nyomó (elöl) és szívó 

(hátul) hatások a keréknyomban száraz időben is mobilizálhatják. Az útfelületre szóródott 

nagyobb részecskék emellett fizikailag is aprózódhatnak a járművek áthaladása során. Az 

így keletkező kisebb szemcseméretű frakció egy részét a menetszél és a természetes szél 

ezt követően ismét a levegőbe juttathatja. Ezen folyamatok eredő hatását a szakirodalom 

visszakeveredésnek (resuspension) hívja. Ez a fajta speciális „másodlagos emisszió” 

megnehezíti a légköri koncentrációk mért értékeiből történő aeroszol részecske emissziók 

meghatározását (Sternbeck et al., 2002). Ugyancsak zavaró tényező a nem közlekedési 

eredetű aeroszol részecskék kiülepedése, ami jelentősebb ipari tevékenység (pl.: fémkohók) 

esetén a nehézfémek vonatkozásában is számottevő lehet. 
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2.3.2 Csapadékos időszak transzportfolyamatai 

 

Csapadékos időszakban az útpadka mellett felhalmozódott, valamint az útburkolaton és a 

járművek felületén megtapadt partikulált szennyezőanyagok, illetve a légkörbe került 

aeroszol részecskék egy része a csapadékkal kapcsolatba lépve lemosódás vagy kimosódás 

(nedves ülepedés) útján vizes fázisba kerül és többnyire lebegtetett hordalékként, kisebb 

részben pedig deszorpció hatására oldott formában terjed tovább (6. ábra). A csapadékvizek 

szennyeződése függ a csapadékesemény ideje alatti forgalomtól (aktuális forgalom), az 

előző csapadék óta eltelt száraz időszak forgalmától, az útburkolat típusától és állapotától, 

valamint a csapadék mennyiségétől és intenzitásától. Ezekre a tényezőkre az alábbiakban 

részletesen kitérek. 

 

 
6. ábra. Közúti közlekedés által kibocsátott részecskék csapadékos időszaki transzportfolyamatai. 

 

 

Az aktuális forgalom szerepe két okra vezethető vissza: egyrészt a járművek kerekei által 

kifejtett nyomó-szívó hatás és fröcskölés sokkal erőteljesebben mobilizálja az útfelületre, 

illetve járművekre tapadt részecskéket, mint az esőcseppek becsapódása (Buzás, 2009); 

másrészt a karosszériára tapadt szennyezők lemosódása révén fokozottabb az egyidejű 

kibocsátás is. A csapadékeseményt megelőző száraz időszak kumulált forgalma pedig a 

felhalmozódott szennyezőanyag mennyiségét határozza meg, ami jellemzően a lefolyás 

kezdeti szakaszát szennyezi – ezt a jelenséget a szakirodalomban „first flush”, azaz „első 

hullám” néven emlegetik (Sansalone és Buchberger, 1997; Gayer, 2004). 
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A lehulló csapadék mennyisége és intenzitása (a kettő nem független egymástól) az aktuális 

forgalommal együtt határozza meg azt, hogy a potenciálisan lemosható szennyeződésből 

ténylegesen mennyi mosódik le. Burkolt felületekről lévén szó, a felszíni lefolyás igen hamar, 

jellemzően már az első mm után megindul. A csapadék intenzitása elsősorban az útburkolat 

vízborításának mértéke szempontjából fontos. Kevésbé intenzív esőknél az útfelületre hulló 

csapadék rövid idő alatt lefolyik, ezért csak egy aránylag vékony felületi vízréteg alakul ki. Az 

esőben arra haladó járművek ezt a folyadékfilmet szakítják fel és szennyezik be (a folyamat 

hatékonysága függ a forgalom sebességétől), miközben a víz a lefolyás miatt fokozatosan 

cserélődik. A csapadék intenzitásának növekedésével a vízutánpótlás üteme egyre inkább 

meghaladja az elvezetés sebességét, aminek következtében ilyenkor nagyobb mennyiségű 

folyadék borítja az útburkolatot. A járművek mobilizáló hatása egy pontig intenzívebb 

szennyezést eredményez, azon túl viszont inkább a csapadékvíz mennyiségének hígító 

hatása érvényesül. A burkolatról lefolyó víz az út szélén korábban összegyűlt szennyeződés 

egy részét is magával ragadja. Az útszéli por lemosásának hatásfoka a szemcsemérettől, 

valamint a lefolyás vízhozamától (vagyis közvetve a csapadék intenzitástól) függ. 

 

Az útburkolat típusa, vagyis pontosabban a pórustérfogata jelentős mértékben befolyásolja a 

lefolyási hányadost. Például a Hollandiában széleskörűen alkalmazott nagy hézagtérfogatú, 

ún. „porózus aszfalt” („ZOAB”) esetében az úttest belsejébe szivárgó víz miatt a leesett 

csapadéknak átlagosan csak 20%-a folyik le az útról, szemben a hagyományos „tömör” 

aszfaltbetonra jellemző 80%-os aránnyal (van Bohemen és van de Laak, 2003). További 

különbség, hogy a porózus aszfalt egyfajta szűrő-adszorber szerepet is betölt, így a 

beszivárgott víz szennyezőanyag tartalmának egy részét „helyben tisztítja”, ami jóval kisebb 

elfolyó koncentrációkat eredményez (van Bohemen és van de Laak, 2003). Ha nem is 

ennyire jelentős, de hasonló jellegű eltérés lehet az aszfalt, illetve a portlandcement alapú 

beton burkolatok között. Az útburkolat egyenetlenségei miatt kialakuló tócsák szerepét 

vizsgálva nagyobb térbeli léptékű, de hatását tekintve hasonló jelenséget tapasztalhatunk. 

Elsősorban elhanyagolt városi úthálózatra jellemzőek ezek a lefolyástalan gödrösödések, 

amelyek összességében számottevő mennyiségű csapadékvizet csapdázhatnak (7/a ábra). 

Ezekből – a járművek által okozott fröcsköléstől eltekintve – a csapadékvíz csak kiszáradás 

útján távozik, hátrahagyva az összegyűjtött partikulált szennyezőket és az esetleges 

sótartalmat (7/b ábra), aminek egy része azután szemcsemérettől függően visszakeveredik a 

levegőbe. 
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7/a ábra. Csapadék után visszamaradó lefolyástalan 
tócsa a Budafoki úton. (Fotó: Budai Péter, 2010) 

 
7/b ábra. Tócsából visszamaradt szennyező lerakódás 
a Budafoki úton. (Fotó: Budai Péter, 2010) 

 

A csapadékos időszak speciális esetét képezi a hóolvadás. Lefolyás dinamika szempontjából 

ez a jelenség leggyakrabban alacsony intenzitású esőkhöz hasonlatos, de hirtelen hősokk 

hatására nagy mennyiségű olvadékvíz is keletkezhet. A hókristály mátrixban felhalmozódott 

szennyezőanyagok kimosódása – amennyiben nem ülepedik ki a lefolyás során – magasabb 

koncentrációval jellemezhető csapadékvizet eredményezhet, mint egy intenzív eső. A szilárd 

szemcsékhez köthető szennyezők (így például a nehézfémek) esetében a hóolvadással 

egyidejű esőknek van a legkedvezőtlenebb hatása a csapadékvíz minőségére (Westerlund 

et al., 2003). A többször egymás után megolvadó majd újrafagyó hótömeg viszont oldott 

szennyezőkben koncentrált lefolyást eredményez (Oberts, 1994). 

 

2.3.3 Nehézfémek szilárd és oldott fázisok közötti megoszlása 

 

Az útfelületekről lefolyó csapadékvizek szennyezőanyag tartalmának további sorsa az oldott 

és szilárd formák megoszlásától függ. A lefolyás egy része a kommunális csatornahálózaton 

keresztül szennyvíztisztító telepekre jut, ahol a finom lebegtetett hordalékhoz kötött 

nehézfémtartalom jellemzően a szennyvíziszapban halmozódik fel (településekre jellemző 

eset). Külterületeken viszont a járművek által szétfröcskölt vízpermettel és a levegőből 

nedves kiülepedés révén kimosódó aeroszol részecskékkel együtt végső soron felszíni 

vizekbe, illetve a talajra kerül. Ez esetben a szennyezőanyagok partikulált formában maradó 

része hosszú távon az érintett vízfolyások és állóvizek üledékében, valamint a talajban 

halmozódik fel, az oldott állapotban lévők pedig beszivárognak a talajvízbe. Megállapíthatjuk 

tehát, hogy a közúti közlekedés nehézfém-kibocsátásainak csapadékvíz útján való terjedése 

számottevő környezeti kockázatot jelent. A várható környezeti hatások becslése és a terepi 

mérések kivitelezése szempontjából azonban fontos tisztázni, hogy a terjedés során, 

valamint a befogadókban milyen irányú és mértékű fázisátalakulások játszódnak le az 

eredetileg szilárd formában kibocsátott nehézfém szennyeződés esetében. 
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Az oldott és partikulált formák egymáshoz viszonyított mennyiségét az ún. megoszlási 

hányadossal (Kd) szokás jellemezni, melynek számlálójában a szilárd fázis szennyezőanyag 

tartalma (mg/kg), nevezőjében pedig a folyadék fázis szennyezőanyag koncentrációja (mg/L) 

található. A csapadékvíz lefolyás nehézfém-tartalmának oldott és szilárd formák közti 

megoszlását, valamint ezek egymásba történő átalakulását számos tényező befolyásolja 

(Gromaire-Mertz et al., 1999; Legret és Pagotto, 1999; Kayhanian et al., 2007; Hallberg et 

al., 2007). Ezek közül legjelentősebbek a pH, a redoxpotenciál, valamint az adott nehézfém 

adszorpcióra, illetve komplexációra való hajlama és lehetősége, így a hordalék agyagásvány 

és szerves anyag (ezen belül is főként az oldott huminsav és fulvosav) tartalma (Padisák, 

2005). 

 

Mivel e témakör részletes vizsgálata túlmutat kutatásom kitűzött célján, ezért csak azt a 

fontos megállapítást emelném ki, hogy átlagos körülmények között a csapadékvíz lefolyás 

nehézfém tartalma nagyobb részben partikulált formában marad, amit Allison és Allison 

(2005) átfogó szakirodalmi összefoglalója is alátámaszt (9. táblázat). A megoszlási hányados 

jellemző értéke fémenként változó (minél magasabb a Kd érték, annál inkább a szilárd fázis 

uralkodik). A talaj/víz és lebegőanyag/víz rendszerekre megadott lg(Kd) értékek alapján 

adszorpcióra való hajlam vonatkozásában Pb>Zn>Cd>Cu>Sb erősorrendet állapíthatunk 

meg; de mint láthatjuk, ez az erősorrend üledék/víz, illetve oldott szerves anyag/víz 

rendszerekben módosulhat. 

9. táblázat. Néhány nehézfém partikulált és oldott forma közötti megoszlására vonatkozó lg(Kd) értékek (L/kg) 
többféle szilárd/folyadék rendszerben Allison és Allison (2005) nyomán (NA = nincs adat). 

   Cd Cu Pb Sb Zn 

talaj/víz medián 2,9 2,7 4,2 2,4 3,1 
tartomány 0,1 - 5,0 0,1 - 3,6 0,7 - 5,0 0,1 - 2,7 (-1,0) - 5,0 

lebegőanyag/víz medián 4,7 4,7 5,6 NA 5,1 
tartomány 2,8 - 6,3 3,1 - 6,1 3,4 - 6,5 NA 3,5 - 6,9 

üledék/víz medián 3,6 4,2 5,1 4 3,7 
tartomány 0,5 - 7,3 0,7 - 6,2 2,0 - 7,0 2,5 - 4,8 1,5 - 6,2 

oldott szerves 
anyag/víz 

medián 5,2 5,5 5 NA 4,9 
tartomány 3,4 - 5,5 2,5 - 7,0 3,8 - 5,6 2,7 - 4,3 4,6 - 6,4 

 

A lefolyás által közvetített nehézfém terhelés tehát jórészt szilárd fázisban éri a befogadókat, 

és azokban is inkább a szilárd fázishoz kötődik (talaj, illetve üledék), leszámítva az oldott 

szerves anyag által komplexált mennyiséget. Ezt bizonyítja többek között Schipper et al. 

(2007) tömör aszfalt burkolatú, 2x1 sávos külterületi utakon végzett vizsgálata is. Méréseik 

kimutatták, hogy az út melletti földsáv nehézfém terhelésének jelentős hányada a burkolatról 

kifröcskölt vízpermetből származik (melynek minősége megegyezik a burkolatról lefolyó 

csapadékvíz minőségével, vagy éppenséggel még annál is rosszabb). Megfigyeléseik szerint 
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a vízpermet talajszennyező hatása az út szélétől 10 méterre nagyjából egy nagyságrendnyit 

csökkent; a távolság növekedésével tehát egyre inkább a nedves kiülepedés hatása 

dominált. Kimutatták továbbá, hogy a nehézfém-szennyeződés jellemzően a talajok felső 

rétegében csapdázódik, amiben jelentős szerepe van a szervesanyag-tartalomnak. Az oldott 

szerves anyagok (pl.: trágya), illetve sók (pl.: síkosságmentesítésből) jelenléte ugyanakkor 

elősegíti a talajban felhalmozódott nehézfémek mobilizációját. 

 

2.4 Mintavételi módszerek és sajátosságaik 
 

A csapadékvíz lefolyás vízminőségének jellemzésére, illetve az általa közvetített terhelések 

meghatározására irányuló terepi méréseket jelentősen nehezíti, hogy a transzportfolyamatok 

összetettsége miatt (2.3 alfejezet) az utakról lefolyó csapadékvizek szennyeződésének 

mértéke számos tényezőtől függ. Teljes képet ezért csak több, egymástól elérő stratégiával 

végrehajtott méréssorozat kombinációja révén kaphatunk, amelyek más és más célra 

szolgáltatnak információt. 

 

A mintavételi módszereket alapvetően két, egymást kiegészítő csoportba sorolhatjuk attól 

függően, hogy csapadékos vagy száraz időszakban történik a mintavétel. Ezekről a 8. ábra 

nyújt áttekintést, amelyben az általánosan bevett megközelítések mellett helyet kapott a 

disszertáció későbbi részében (3.1.2 és 3.1.3 pontok) bemutatott, általam kifejlesztett két új 

módszer is (az ábrán szaggatott vonalakkal jelölve). 

 

 
8. ábra. Különböző mintavételi stratégiák (vastagon szedve a leggyakrabban alkalmazott, szaggatottan 
keretezve pedig az általam fejlesztett új módszerek) és az általuk nyújtott információ. 
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a száraz időszakban 
 

esőcseppek becsapódása 
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lefolyás mintázás 
csapadékvíz elvezető 
rendszerből 

járművek kerekei által 
felcsapott vízpermetből 

járművek kerekei által 
mobilizálható frakció 
 

nettó (transzport veszteségekkel 
csökkentett) szennyezőanyag lemosás 

bruttó lemosás (eső és járművek által 
együttesen mobilizált szennyezőanyag) 
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A száraz időszaki lehetőségek közé tartozik az útfelületeken felgyülemlett szennyeződések 

porszívóval történő begyűjtése, illetve locsolóautós lemosása. Az előbbi segítségével 

kimérhető a száraz időszak során végbemenő felhalmozódás mértéke és üteme, az utóbbi 

pedig az esőcseppek becsapódása és a lefolyó víz sodrása által könnyen elmozdítható 

szennyezőanyag mennyiségről nyújt információt. A mintavétel során fellépő szívó, illetve 

lemosó erők azonban gyengébbek, mint a víz borította útburkolaton mozgó járművek kerekei 

által kifejtett mobilizáló hatás. Utóbbival egyedül a 3.1.3 pontban tárgyalt magasnyomású 

lemosásos technika mutat hasonlóságot. A száraz időszaki mérések hosszabb-rövidebb 

időszakra igénybe veszik az úttestet, megvalósításuk ezért gyakran nehézségekbe ütközik 

(közútkezelői engedély beszerzése, forgalomterelés vagy sávlezárás, az időjárás 

meglepetései stb.). 

 

Az elvezetett csapadékvizek minőségére gyakorolt hatás kimérése általában az útfelületről 

lefolyó szennyezett víz mintázásával történik, fixen telepített aktív (külső energiaforrást 

igénylő) vagy passzív (megcsapolásos) módszerrel. A mintavétel az útburkolat szélétől 

egészen a csapadékvíz tározó vagy szikkasztó medencékig bezárólag a vízelvezető 

rendszer bármely pontján történhet, de a lefolyás során bekövetkező ülepedési és szűrési 

veszteségek miatt a partikulált szennyezők koncentrációi függenek a mintavételi pont 

megválasztásától. Minél nagyobb és nehezebb a részecske, annál hamarabb ülepszik le, 

vagy szűrődik ki a növényzet által, illetve a nagyobb szemcseméretű hordalékból képződött 

torlatokon. Az útpályákról különböző módon elvezetett csapadékvizek minősége közötti 

eltéréseket jól szemléltetik Crabtree et al. (2006) és Desta et al. (2007) mérései, amelyek 

egyidejűleg vizsgálták hasonló forgalmú, de eltérő csapadékelvezetéssel rendelkező utakról 

lefolyó vizek minőségét. Desta et al. (2007) például burkolt elvezető rendszerekben 

átlagosan 0,12 mg/L összes Cu és 0,66 mg/L összes Zn koncentrációt mértek, míg az út 

melletti füves gyepen keresztül elvezetett csapadékvízben már csak 0,03 mg/L összes Cu és 

0,12 mg/L összes Zn volt található. 

 

Egyértelmű tehát, hogy a hagyományos módon vett lefolyás minták többsége a “nettó” (tehát 

transzport veszteségek által csökkentett) lemosódást reprezentálja, ami általában az adott 

esetre jellemző, a vízelvezetés és a mintázó kialakítása által jelentősen befolyásolt érték. 

Ebből kifolyólag a szakirodalomban közölt, igen tág intervallumot lefedő mérési adatok 

értelmezése, valamint egymással való összehasonlítása nem egyszerű. Illusztrációképpen 

az útpályáról lefolyó szennyezett víz csapadékeseményre vonatkoztatott átlagos Zn és Cu 

koncentrációinak szakirodalomban közölt értékeiből mutatnak be néhányat a 9/a–9/b ábrák 

(a forrásként felhasznált mérési programok paramétereit pedig a 10. táblázat ismerteti). 
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Az egyes helyszínek közötti különbségeket leginkább az átlag, illetve medián értékek 

érzékeltetik, amelyek kb. egy nagyságrendet lefedő tartományban mozognak mindkét fém 

esetében. A legmagasabb és legalacsonyabb értékek összevetése óvatosságot igényel, 

mivel egyes mérések több tucatnyi helyszínre is kiterjedtek, míg mások kifejezetten csak 

egy-egy helyszínre összpontosítottak. A vizsgálatok időtartama közötti eltérések tovább 

bonyolítják a helyzetet. 

 

Összes Zn közúti csapadékvizekben
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9/a – 9/b ábrák. Közúti csapadékvizekben mért összes Zn és Cu esemény-átlagkoncentrációk a 
szakirodalomból (a nyomtatott nagybetűkkel jelölt adatforrások tekintetében lásd a 10. táblázatot). 
 

 

10. táblázat. Háttérinformáció a 9/a–9/b ábrákhoz. Rövidítések: ÉÁNF = éves átlagos napi forgalom; NA = nincs 
adat. Források: A - Crabtree et al. (2006); B - Crabtree et al. (2009); C - Kayhanian et al. (2007); D - Gromaire-
Mertz et al. (1999); E - Legret és Pagotto (1999); F - Budai és Buzás (2007); G és H - Gan et al. (2008). 

forrás ÉÁNF 
(jármű/nap) 

minták 
száma 

mintázott utak 
száma és típusa 

ország 
(helyszín) 

vizsgálat 
időtartama 

mintavétel 
helye 

A 23647 – 
83579 60 6 külterületi 

autópálya 
Egyesült 
Királyság 1997–2003 különböző 

B <15000 – 
120000< 280 24 külterületi út Egyesült 

Királyság 2004–2008 NA 

C 2000 – 
328000 635 34 városi és 

külterületi út 
Kalifornia, 
USA 2000–2003 út melletti 

vízelvezető árok 

D NA 26 6 városi utca Franciaország 
(Párizs) 

1996. júl. –
1997. máj. csatornaszemek 

E 12000 49 1 külterületi 
autópálya 

Franciaország 
(Nantes) 

1995. máj. – 
1996. feb. hídpálya lefolyó 

F 40620 16 1 külterületi 
autópálya 

Magyarország 
(M0) 

2006. máj. – 
2006. nov. surrantó 

G 22170 11 1 városi 
autópálya 

Kína 
(Guangzhou) 

2005. szep. – 
2006. júl. csatornaszemek 

H 31000 7 1 külterületi 
autópálya 

Kína 
(Guangzhou) 

2006. ápr. – 
2006. jún. hídpálya lefolyó 
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Kayhanian et al. (2007) messze a legtöbb helyszínre kiterjedő vizsgálata azért különösen 

érdekes, mert kvalitatív módon bizonyítja a forgalomterhelés és az útról lefolyó csapadékvíz 

szennyezettsége között fennálló kapcsolatot (11. táblázat). A fentiekben bemutatottakon 

kívül számos további mérési program eredményei is jól beleillenek a 9/a–9/b ábrákon látható 

tartományokba. Barbosa és Hvitved-Jacobsen (1999) például egy Portugáliában található, 

alacsony forgalmú (6000 jármű/nap) külterületi út csapadékvizében Cu és Zn 

vonatkozásában rendre 24,1 µg/L illetve 308 µg/L átlagos koncentrációkat közöl (5, illetve 3 

db esemény-átlagkoncentráció alapján). Az Egyesült Államokban elvégzett több, egymástól 

független méréssorozat (Barrett et al. 1998; Wu et al., 1998; Driscoll et al., 1990; USEPA, 

1983) medián esemény-átlagkoncentráció értékeit összevetve pedig Cu és Zn tekintetében 

rendre 15-43 µg/L, illetve 202-222 µg/L tartományokat kapunk (a vizsgált helyszínek átlagos 

forgalma 5000-200000 jármű/nap között változott). Mindazonáltal belátható, hogy a nettó 

lemosódásra vonatkozó mérési adatok összevetése a legtöbb esetben igencsak nehézkes. 

Erre a problémára a „bruttó” (transzport veszteségek nélkül értendő) lemosódás mérése 

jelenthet megoldást, amire a hagyományos módszereknél alkalmasabbnak és egyúttal 

praktikusabbnak tűnik a 3.1.2 pontban tárgyalt mozgó járműves csapadékvíz mintázás. 

 
11. táblázat. Csapadékvízben mért összes Zn, Cu, Pb, Ni, Cr és Cd esemény-átlagkoncentrációk forgalmi 
terhelés szerint három csoportba szeparált átlagértékei (Kayhanian et al., 2007). 

átlagos napi forgalom Zn Cu Pb Ni Cr Cd 
járműosztály jármű/nap µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 
kis forgalmú <30000 75,9 12,2 16,6 11,3 6,5 0,4 
közepes forgalmú 30000–100000 133,6 27,1 23,5 7,8 6,4 0,6 
nagy forgalmú 100000< 261,1 49,6 74,9 13,0 11,9 0,9 
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3. Módszertan ismertetése 
 

Jelen fejezetben a kutatás során elvégzett terepi munka, valamint a laboratóriumi elemzések 

eljárásait tekintem át. A különféle mintavételi programok bemutatása a 3.1 alfejezetben, a 

begyűjtött minták kémiai analíziséhez használt laboratóriumi módszerek leírása pedig a 3.2 

alfejezetben olvasható. 

 

3.1 Terepi mintázás 
 

Az utak felületén lévő, illetve onnan lefolyó csapadékvízből, valamint száraz időszakban az 

útburkolaton felgyűlt szennyeződésből többféle módszerrel vettem terepi mintákat. A célra a 

szakirodalomból ismert megoldás (csapadékvíz mintázás vízelvezető rendszerből) mellett, 

annak hiányosságait (2.4 alfejezet) orvosolandó, új megközelítésen alapuló módszereket is 

kifejlesztettem (csapadékvíz mintázás mozgó járművel, útfelület lemosás magasnyomású 

mosóval). Az alábbiakban az általam alkalmazott három eljárást ismertetem részletesen. 

 

3.1.1 Csapadékvíz lefolyás mintázás vízelvezető rendszerből 

 

A közúti csapadékvizek mintázására szakmai berkekben leggyakrabban a vízelvezető 

rendszerből történő lefolyás mintázást alkalmazzák (8. ábra). Időrendben az első 

csapadékvíz vizsgálati program során, 2006. május közepe és november vége között én is 

ezzel a módszerrel gyűjtöttem lefolyás mintákat az M0 autóút Anna-hegyi pihenőjétől 

északra elhelyezkedő hídnál (10/a–10/b ábrák). 

 

  
10/a – 10/b ábrák. Mintavételi helyszín az M0 autóút Anna-hegyi pihenője közelében. (Fotó: Budai Péter, 2006) 
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A helyszín kiválasztásában szerepe volt az országos viszonylatban jelentős forgalomnak, és 

ezen belül a tehergépjárművek kimagasló arányának. A mintázott útszakasz éves átlagos 

napi forgalma 2006-ban 44655 jármű/nap volt (ebből 14099 tehergépjármű, 366 pedig 

autóbusz). A szennyezőanyag lemosódás és a csapadékesemények alatti forgalomterhelés 

között fennálló kapcsolat vizsgálatához azonban ennél sokkal részletesebb információra volt 

szükség, ezért nagy segítség volt, hogy az Állami Autópályakezelő Zrt. jóvoltából 

hozzájutottunk a mintavételi időszak órás felbontású forgalom adataihoz. A későbbi 

elemzéshez ezt az adatsort használtam fel. 

 

A vizsgált helyszín a mintavételi program idején 2x2 forgalmi sávos, töltésben haladó útpálya 

volt. A csapadékvizet beton elemekből kialakított ún. „surrantók” vezették le a töltés aljánál 

kiépített, szintén betonból készült árkokba, amelyek két, sorba kötött tározó tóba gyűjtötték a 

szennyezett lefolyást. A surrantók egymástól mintegy 20 méteres kiosztásban helyezkedtek 

el, vagyis ekkora pályaszakasz víztelenítését látták el. A helyszín jelenleg épp kibővítés alatt 

áll, ezért az itt leírt állapotok a jelenre és a jövőre nézve már nem érvényesek. 

 

Tekintve, hogy a közvetlen közelben nem volt áramforrás, és vagyonbiztonsági okokból az 

akkumulátoros üzem sem látszott biztosíthatónak, egyedüli megoldásként passzív működési 

elvű mintázó telepítése jöhetett szóba. A mintákat az egyik surrantó felső részéből vettük 

(47°25'14,97"É; 18°54'54,71"K). Az útpályához közeli elhelyezéssel sikerült elérni, hogy 

minimális legyen a vízelvezető rendszerben fellépő veszteségek miatti koncentráció-

csökkenés (2.4 alfejezet). A begyűjtött minták tehát jó közelítéssel az útpályáról közvetlenül 

lefolyó (nyers) csapadékvizet reprezentálták. 

 

Ismert tény, hogy az útburkolatról lefolyó víz minősége a szilárd szemcsés formában lévő 

szennyezők esetén időben jellemzően nem egyenletes, hanem a csapadékesemény elején 

bekövetkező kezdeti lökésszerű terhelés (ún. „first flush”) után csökkenő trendet mutat. Az 

összehasonlíthatóság megkönnyítése céljából a szakma ezért nem a pillanatnyi helyzetet 

jellemző pontmintákban mért koncentrációt használja a lefolyás szennyezettségét jellemző 

paraméterként, hanem az adott csapadékeseményre értelmezett átlagos szennyezőanyag 

koncentrációt (esemény-átlagkoncentráció, a továbbiakban EÁK). Az EÁK-t leginkább 

vízhozamarányos átlagmintákkal szokás kimérni, amihez aktív (vezérelt) mintavevő 

berendezés szükséges. A célnak ugyanakkor megfelel az időarányos mintasorozat is, 

amennyiben ismert az árhullám, és így az EÁK utólagos számítás útján meghatározható. A 

passzív mintázó miatt esetünkben az utóbbi megoldás jöhetett szóba. 

 

http://maps.google.hu/maps?q=47%C2%B025%2714.97%22N,+18%C2%B054%2754.71%22E&hl=hu&ie=UTF8&sll=47.420184,18.923043&sspn=0.007216,0.013797&z=15�
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A mintavételre több flakon sorba kötésével olyan berendezést készítettünk, ami képes volt a 

surrantón lefolyó csapadékvízből időarányosan szekventált mintasorozat vételére (11. ábra). 

A mintázó kialakításánál cél volt, hogy a lefolyó víz áramlását minél kevésbé törje meg, és 

ezáltal ne okozzon hordalék felhalmozódást (ami nemkívánatos koncentráció-csökkentő 

hatással járt volna a partikulált szennyezőknél). Ezért a surrantóelembe enyhén „U”-alakban 

hajlítva beszorított műanyag lapot helyeztünk, amit a kisvizek koncentrálása érdekében 

alacsony terelőélekkel láttunk el. Ez az elem a nagyobb méretű hordalékdarabok (szemét, 

cigarettacsikkek stb.) kizárása céljából 1 mm-es lyukbőségű szúnyogháló borítást kapott, 

amit minden mintabegyűjtés során megtisztítottam. A mintagyűjtő flakonsorhoz vezető, 5 mm 

belső átmérőjű műanyag cső a terelőélek torokrészénél kialakított megcsapoló furatba 

csatlakozott alulról. A PVC csőidomok segítségével sorba kötött flakonokat pedig felúszó 

ping-pong labdák zárták le, így irányítva a további lefolyást a következő flakonba, ha már az 

előző megtelt. 

 

 
11. ábra. Surrantóba telepített passzív működésű szekvenciális mintavevő felépítése. A rajz nem méretarányos. 

 

 

A szerkezet vízszállító képességét kimértük, így ismert volt az egyenként 2 L űrtartalmú 

műanyag mintavevő palackok töltési idejének hossza (4 perc). A mintasorozat időbeli 

felbontását, illetve a teljes mintázási időszak hosszát a flakonok mérete és száma határozza 

meg. Esetünkben az álcázott elhelyezés korlátozott lehetősége miatt ez 11 db flakonra 

korlátozódott, amely 11x4, azaz 44 perces időtartam lefedésére volt képes. Mivel az egyes 

árhullámok időbeli lefutása egymástól különböző volt, az állandó töltési idővel rendelkező 

mintagyűjtő flakonok a rövidebb időtartamú árhullámok esetén durvább felbontást 
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eredményeztek, mint a hosszabb csapadékesemények árhullámainál. A ¾ óránál tovább 

elhúzódó csapadékok esetén pedig nem volt elegendő palack a teljes eseményre kiterjedő 

mintázáshoz, ezeknél a legutolsó flakonból mért koncentrációt tekintettem mérvadónak a 

hátralévő részben. 

 

A csapadékesemények figyelemmel kísérése a mintavételi ponttól mintegy 400 méterre 

fekvő gyorsétterem (47°25'16,51"É; 18°55'14,84"K) tetejére telepített automata meteorológiai 

mérőállomás segítségével történt. A mérési eredmények interneten keresztül folyamatosan 

lekérdezhetők voltak, ennek köszönhetően a lefolyásmintákat időben begyűjthettem. A 

vízhozam helyszíni mérésére nem volt lehetőség, ezért a mintázott surrantóhoz tartozó 

vízgyűjtőterület (útpálya szakasz) lefolyását az USA Környezetvédelmi Hivatalának (USEPA) 

Storm Water Management Model (SWMM) nevű, ingyenesen hozzáférhető szoftverének 5.0 

változatával (Rossmann, 2004) modelleztem (1. Melléklet). Bemenő adatként a kihelyezett 

meteorológiai állomás csapadékmagasság, illetve intenzitás adatai szolgáltak. Ezt követően 

a palackok feltöltődési idejének ismeretében a részmintákban mért szennyezőanyag-

koncentrációkat az árhullám megfelelő szakaszaihoz rendelve a 12. ábra szerint számítottam 

ki az egyes csapadékeseményekhez tartozó EÁK értékeket. 

 

 
12. ábra. Eseményátlag-koncentráció számítás elvi sémája időben szekventált minták és modellezett 
árhullám alapján, egy konkrét példával illusztrálva (IX/1 csapadékesemény, összes Cu). 

 

 

A monitoring program ideje alatt összesen 8 csapadékos napon sikerült a későbbi vizsgálat 

számára értékelhető mintát venni (több esetben a mintázó, a csapadékmérő vagy a 

forgalomszámláló meghibásodása miatt sajnos meghiúsult a mintavétel). A modellezett 
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http://maps.google.hu/maps?q=47%C2%B025%2716.51%22N,+18%C2%B055%2714.84%22E&hl=hu&ie=UTF8&sll=47.482717,19.053873&sspn=0.007207,0.013797&z=16�


 34 

árhullámok alapján ezekből 17 db részeseményt lehetett elkülöníteni, amelyekhez két 

esemény kivételével rendelkezésre álltak az út kezelőjétől kapott órás forgalmi adatok is. 

 

3.1.2 Mozgó járműves csapadékvíz lefolyás mintázás 

 

Amennyiben egyidejűleg több helyszínt is fixen telepített eszközökkel szeretnénk vizsgálni, a 

mintázás meglehetősen sok időt és élőmunkát igényel. Sűrű beépítésű városi környezetben 

a mintavevők kihelyezését gyakran akadályozza helyhiány is. A különböző adottságú 

helyszínek pedig eltérő kivitelezésű mintázó eszközöket igényelnek, amelyek sokszor 

egymással nehezen összevethető eredményekhez vezetnek attól függően, hogy a 

vízelvezető rendszeren belül hová telepítették azokat (lásd a 2.4 alfejezetet). Ahhoz, hogy 

helyszíntől függetlenül bruttó lemosódást reprezentáló mintákra tegyünk szert, legcélszerűbb 

magáról az útfelületről gyűjteni a szennyezett csapadékvizet, még mielőtt lefolyna onnan. 

 

Ennek egyetlen biztonságos módja, ha csapadék idején egy járművel a forgalomban haladva 

közvetlenül a kerekek által felcsapott vízből veszünk mintát egy erre a célra kialakított 

gyűjtőeszközzel. Így bármilyen helyszínről transzport veszteségek nélkül megoldható a 

közúti csapadékvizek mintázása. Az általam alkalmazott mozgó járműves módszer további 

nagy előnye a fixen telepített kialakítással szemben, hogy a mobilitásnak köszönhetően több 

helyszínre is el lehet jutni egy csapadékesemény alatt. Mivel egy járművel számos helyszín 

mintázása megoldható, jelentősen csökken a program idő- és erőforrásigénye. Hátránya, 

hogy állandó készenlétben lévő személyzetet és járművet kíván, és helyszínenként csak egy 

bizonyos időszak szennyezésviszonyáról ad képet (hacsaknem végig az adott helyet 

mintázzuk). Szükséges feltétel továbbá, hogy a forgalom sebessége elérjen egy minimális 

értéket (kb. 30 km/h), hogy a kerekek felszakíthassák a burkolaton lévő folyadékfilmet, ezért 

araszoló forgalomban nem alkalmazható. 

 

A feladatra kidolgozott mintavevő eszközt saját személyautómra szereltem fel. A bal hátsó 

kerék által felcsapott víz egy része a sárhányóra rögzített 0,3 literes PET-palackból kialakított 

átmeneti tárolótérbe került, amelyből 1 cm belső átmérőjű műanyag csövet vezettem az autó 

utasterében lévő 1 literes mintagyűjtő palackhoz. Az üvegpalackot légmentesen tömítő 

gumidugóban két üvegcsövet helyeztem: ezek egyikére a puffertartályból kivezetett 

mintatovábbító cső csatlakozott, a másikra pedig egy Thomas 415 CDC vákuumszivattyú 

szívócsonkját kötöttem rá. Így az autó szivargyújtójáról kapcsolóval üzemeltetett szivattyúval 

az üvegpalackban vákuumot előállítva lehetővé vált a puffertartályban gyűjtött víz folyamatos 

felszívása. A mintázó kialakítását és elemeit a 13. ábra mutatja be. 
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13. ábra. Járműre telepített aktív mintavevő összeállítás felépítése. A rajz nem méretarányos. 

 

 

Az új mintavételi módszert számos, egymástól jelentősen eltérő forgalmi tulajdonságokkal 

rendelkező helyszínen alkalmaztam. Ezek között volt 8 városi (budapesti) út és 10 autópálya 

(6 Budapest környéki és regionális kitekintésképpen 4 külföldi). Néhány kivételtől (pl. külföldi 

autópályák) eltekintve a helyszínek többségét rendszeresen mintáztam. 2009 szeptembere 

és 2010 áprilisa között 10 csapadékeseményből összesen 32 városi és 26 autópálya 

csapadékvíz mintát gyűjtöttem (12. táblázat). Mivel a forgalomterhelés mértéke hétköznap és 

hétvégén jellemzően eltérő (elsősorban a városon belüli mellékutakon), igyekeztem mindkét 

időszakban megfelelő számú mintázást végrehajtani. Ennél a méréssorozatnál a városi 

helyszínekre sajnos nem álltak rendelkezésemre részletes mért forgalom adatsorok, ezért az 

egyes helyszínek összevetése csak az általános képet adó éves átlagos napi értékek 

alapján lehetséges (12. táblázat). 

 

A mintavételezések ideje alatt megtett útvonalakat, illetve azok kezdő és végpontjait az 

autóba szerelt GPS készülékkel rögzítettem. Egy-egy mintához az átlagsebességtől függően 

városon belül jellemzően 4-6 km, autópályán pedig 8-12 km utat kellett megtenni (a 

puffertartály alacsonyabbra helyezésével a hatékonyabb mintabegyűjtés révén ezt a 

távolságot lehetett volna csökkenteni, de biztonsági szempontból az eredeti konstrukció 

mellett döntöttem). A begyűjtött minták tehát a bejárt útvonalak hossz menti átlagát 

reprezentálják. A mintázott útszakasz hossza a városi helyszínek többségében ugyanakkor 

rövidebb a befutott útvonalnál, mivel lehetőségem volt megfordulni és egy szakaszon oda-

vissza közlekedni. 
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12. táblázat. Mozgó járműves csapadékvíz mintázó program helyszínei, éves átlagos napi forgalmuk (ÉÁNF), 
valamint a hétköznap és hétvégén gyűjtött minták száma. A városi helyszínek forgalom adatait eseti számlálások 
alapján (Közlekedés Kft., 2010), a gyorsforgalmi utakét automata számlálókkal (Magyar Közút Nonprofit Zrt., 
2009) határozták meg. Utóbbiaknál a zárójelben megadott számok a tehergépjármű forgalmat jelölik. Az #1-9 
sorszámú gyorsforgalmi utak forgalmi adatai 2008-ból (Magyar Közút Nonprofit Zrt., 2009; Bundesanstalt für 
Straßenwesen, 2008) a #10 jelűé pedig 2005-ből valók (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie, 2007). 

 mintavétel helyszíne hétköznap hétvége ÉÁNF (jármű/nap) 
városi utak (Budapest) 

#1 Mester utca 2 2   9600 
#2 Pázmány Péter sétány 3 1   9000 
#3 Petőfi-híd 4 2 67000 
#4 Soroksári út 3 2 46000 
#5 Ferenc körút - Teréz körút 1 2 41000 
#6 Üllői út 3 2 44000 
#7 Irinyi József u. - Nagyszőlős u. 3 1 38000 
#8 Bartók Béla út 1 0 43000 

autópályák és egyéb gyorsforgalmi utak 
#1 M1/M7 közös szakasz (6-12. út-km) 3 2  130353 [5483] 
#2 M0 délnyugat (4-14. út-km) 4 2  51603 [13327] 
#3 M0 dél (16-28. út-km) 2 1  72781 [17819] 
#4 M0 délkelet (31-41. út-km) 1 1  18717 [4137] 
#5 M7 (16-28. út-km) 3 1  47293 [6810] 
#6 M5 (17-22. út-km) 1 1  65626 [14635] 
#7 A8 (Bernau am Chiemsee, Németo.) 1 0  52794 [6899] 
#8 A8 (Augsburg-Ost, Németo.) 0 1  64952 [9862] 
#9 A8 (Dachau, Németo.) 0 1  84835 [10291] 

#10 A21 (15-26. út-km, Ausztria) 0 1  30261 [7224] 
 

A mintázott csapadékesemények között volt kisebb és nagyobb intenzitású eső, valamint 

havas eső és hóolvadás is. A vizsgált helyszínek nagy száma és a módszer kísérleti jellege 

miatt nem telepítettünk ki meteorológiai állomásokat, ezért pontos csapadékadatok ehhez a 

mintavételi programhoz nem álltak rendelkezésre. 

 

3.1.3 Útfelületen felhalmozódott szennyezők mintázása 

 

Az útfelület szennyeződésének száraz időszakban történő eltávolítására a szakirodalomból 

ismert porszívós, illetve locsolós technikák (8. ábra) helyett akkumulátorról üzemeltethető 

Kärcher K HC 10 típusú magasnyomású vizes mosót használtam. A mintavételi módszer 

elve egyszerű: az útfelület egy részét zárt tér kiképezésével lehatárolva az ott lévő 

szennyezőanyagok magasnyomású mosó segítségével hatékonyan eltávolíthatók, a 

beszennyezett mosóvíz folyamatos és lehetőleg veszteségmentes (vagy ismert veszteségű) 

begyűjtésével pedig mennyiségük is pontosan meghatározható. Ezzel az újfajta mintázási 

technikával nem csak a szennyeződés térbeli eloszlását lehet vizsgálni az útfelületen, hanem 

információt ad a gépjárműforgalom által potenciálisan lemosható mennyiségről is, mivel a 
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mintavétel hatásmechanizmusa közel áll a mozgó járművek kerekei által csapadékos időben 

kifejtett szennyeződés-mobilizáló jelenséghez. A másik két száraz időszaki mintázási 

módszer gyengébb eltávolítási hatásfoka miatt erre nem alkalmas. 

 

A mintavételhez kifejlesztett eszköz felépítését és működését a 14. ábra mutatja be. A 

lemosandó útfelület lehatárolására egy 14 cm átmérőjű, a tetején nyílással rendelkező 

gumiharang szolgált, amelybe felülről jól beleilleszkedett a magasnyomású mosókészülék 

szórófeje. A harang belsejébe körkörösen belefeszülő kerti öntözőtömlő csövet rögzítettem, 

amelynek belső felén alul körben 3 mm-es lyukakat fúrtam. Ennek a perforált tórusznak egy 

pontján kilépő csonkot alakítottam ki, ebbe lehetett csatlakoztatni a mintavevő palack felé 

összeköttetést biztosító műanyag csövet. A gumiharang alsó peremére nyílászáró szigetelő 

gumiprofilt ragasztottam az útfelület egyenetlenségeiből fakadó vízszivárgás megelőzésére, 

a tórusz és a gumiharang közötti holtteret (ahol a szennyezett mosóvíz egy része 

megrekedhetett volna) pedig vízhatlan ragtapaszból kialakított körkörös „szoknyával” zártam 

el a külvilágtól. A mintavevő palack felépítése a mozgó járműves mintavételnél leírtakkal 

megegyező volt. Működés közben a mosó szórófejéből kilövellő magas nyomású vízsugár 

intenzív lemosást végzett a lehatárolt útfelületen, miközben a vákuum alatt lévő mintagyűjtő 

palack a megcsapoló gumicsövön és a perforált tóruszon keresztül folyamatosan elszívta a 

szennyeződést magával ragadó mosóvizet a harang belsejéből. 

 

 
14. ábra. Útfelület szennyeződésének mintázása magasnyomású mosóval. A rajz nem méretarányos. 

 

 

A vizsgálathoz egy jelentős forgalmú, lehetőleg szoros beépítettségű, padkával rendelkező 

városi utat kerestem, ami egyben könnyen megközelíthető volt és a mintázás végrehajtása 
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sem járt balesetveszéllyel. Választásom a Budafoki útra esett, ahol három, egymástól térben 

nem túl távoli, ugyanakkora forgalmi terhelésű, de a forgalom dinamikáját tekintve eltérő 

jellegű ponton gyűjtöttem mintákat: 

 

1. Szent Gellért tér felé vezető forgalmi sáv, BME CH épületénél lévő buszmegálló előtti 

részen (47°28'57,78"É; 19°3'14,12"K); 

2. Szent Gellért tér felé vezető forgalmi sáv, Csiky utcánál lévő forgalmas 

gyalogátkelőhely előtt közvetlenül (47°28'54,57"É; 19°3'14,02"K); 

3. Karinthy Frigyes út felé vezető forgalmi sáv, Bertalan Lajos utcai lámpás 

kereszteződés előtt közvetlenül (47°28'46,71"É; 19°3'13,48"K). 

 

A Budafoki út ezen szakaszán számlálás alapján irányonként mintegy 500-600 jármű/h a 

forgalmi terhelés a nappali órákban (ebből az átlagos napi forgalmat kb. 5000 jármű/sávra 

becsülhetjük). A Bertalan Lajos utcai kereszteződésben a 90 másodperces periódusidejű 

lámpa tilos jelzése a Karinthy Frigyes út felé 35 sec, a Szent Gellért tér felé 40 sec, tehát 

durva becsléssel az összes idő 40, illetve 45 százalékában kényszerülnek megállásra a 

járművek. A Csiki utcai gyalogátkelőhely esetében ezt az arányt a gyalogosforgalom 

véletlenszerűsége miatt nehéz megbecsülni. Tapasztalatok alapján annyi megállapítható, 

hogy bár valószínűleg kevesebb fékezés történik itt, a hirtelen, illetve erős fékezések aránya 

azonban magasabb, mint a lámpás kereszteződésnél. A legkiegyenlítettebb forgalmi 

dinamikájú helyszín az 1. számú, itt a fékezések száma és erőssége is elmarad a másik két 

helyszíntől, továbbá itt a legsimább az útfelület is, ami akadályozza a kibocsátott részecskék 

burkolaton való csapdázódását. 

 

A vizsgált helyszíneken a forgalmi sáv keresztmetszetében alkalmanként három mintát 

vettem: a padkától kb. 0,2 m, 1 m, illetve 1,7 m távolságban. Ez alól kivételt csak a 

reprezentativitás vizsgálathoz végrehajtott mérések képeztek, melyekhez egy alkalommal, a 

padkától 0,2 és 1 m távolságban, egymástól hosszirányban kb. 1 méterenként 5-5 db mintát 

gyűjtöttem. Elkerülendő a napközbeni erős forgalom akadályozását, az úttestről történő 

mintavétel mindig az esti órákban történt (15/a–15/b ábrák). Ezen kívül járműforgalommal 

nem terhelt burkolt felületeket is mintáztam a Budapesti Műszaki Egyetem U és K épületei 

mellett, a légköri kiülepedésből származó háttérszennyezettség megállapítása céljából. 

Lényeges momentum, hogy a vizsgált felületeket egyik helyszínen sem tisztítják, tehát külső 

zavaró hatások nem befolyásolták a felhalmozódást. 

 

http://maps.google.hu/maps?q=47%C2%B028%2757.78%22N,+19%C2%B03%2714.12%22E&hl=hu&ie=UTF8&sll=47.15984,19.500732&sspn=3.712541,7.064209&z=16�
http://maps.google.hu/maps?q=47%C2%B028%2754.57%22N,+19%C2%B03%2714.02%22E&hl=hu&ie=UTF8&sll=47.15984,19.500732&sspn=3.712541,7.064209&z=16�
http://maps.google.hu/maps?q=47%C2%B028%2746.71%22N,+19%C2%B03%2713.48%22E&hl=hu&ie=UTF8&sll=47.15984,19.500732&sspn=3.712541,7.064209&z=16�
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15/a ábra. A mintázó összeállítása használat előtt. 
(Fotó: Szecskó Zsuzsanna, 2010) 

 
15/b ábra. Mintavétel közben a Budafoki úton. 
(Fotó: Szecskó Zsuzsanna, 2010) 

 

A mintavétel reprezentativitása a vizsgált fémek többségénél megfelelőnek bizonyult, 

nagyobb bizonytalanság csak Pb és Cd esetében volt tapasztalható (az utóbbinál jelentős). 

A padka közelében mért felületi terhelés értékek relatív szórása az előzetes várakozásoknak 

megfelelően nagyobb volt, ami az út belseje felé jellemzően csökkent (13. táblázat). 

 
13. táblázat. Magasnyomású mosóval történő mintavétel megbízhatósága a padka mellett (egy időpontban 
ugyanazon a helyszínen egymástól 1 méterenként vett 5 db minta felületi terheléseinek relatív szórása). 

padkától mért távolság Cu Zn Pb Sb Cd 
0,2 m 19% 13% 31% 19% 84% 
1 m 9% 3% 46% 12% 58% 

 

 

3.2 Analitikai módszerek 
 
Begyűjtést követően a vízmintákat hűtőszekrényben, 4°C-on tároltam, illetve meghatároztam 

a következő vízminőségi alapparamétereket: összes lebegőanyag (0,45 µm-es membrán-

filteren való szűréssel), pH és fajlagos vezetőképesség (elektródákkal). A nehézfém-tartalom 

mérése műszeres analitikával, akkreditált külső laboratóriumokban történt. Tekintve, hogy a 

vizsgálat a teljes emissziókra irányult, és figyelembe véve, hogy a fémek kibocsátása 

döntően partikulált formában történik, az oldott állapotban lévő fémek mennyiségét – bár 

ökotoxikológiai szempontból fontos paraméter – külön nem mértük. 

 

A surrantóból gyűjtött csapadékvizek nehézfém-tartalmának megállapítása (összes Cu, Zn, 

Pb, Ni és Cr koncentrációk) az EPA 6020 szabvány előírásai alapján, induktív csatolású 

plazma tömegspektrométerrel (ICP-MS) történt (a minták előkészítése pedig az MSZ 1484-

3:1998 szabvány szerint). Az elemzések magas költségvonzata miatt sajnos több esetben 

nem volt lehetőség a mintasorozatok minden egyes tagját külön megméretni. Az analitikai 
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elemzésre küldött minták kiválogatása ilyenkor úgy történt, hogy a sorozat elejéről, közepéről 

és végéről is rendelkezzünk információval. 

 

A mozgó járművel, illetve magasnyomású mosóval gyűjtött minták nehézfém-tartalmának 

(összes Zn, Cu, Pb, Sb, Ni, Cr, és Cd koncentrációk) meghatározásához első lépésként a 

mintákat ultrahangfürdő segítségével homogenizálni kellett, mivel nagy mennyiségű üledéket 

tartalmaztak. Ezt követően 100 mL-es teflon-bombába 40 mL homogenizált mintát mértünk 

be, majd 2 mL Suprapur HNO3-t és 6 mL Suprapur HCl-t adtunk hozzá. Az edényeket zárás 

után behelyeztük a feltáróba. A mikrohullámú feltárást Anton Paar Multiwave 3000 típusú 

készülékben végeztük, EPA 3015 fűtési program alkalmazásával. A kapott kivonatot 0,45 µm 

membrán-filteren való szűrést követően Cu, Cr, Ni, Pb és Zn esetében Perkin-Elmer 3030-as 

atomabszorpciós spektrofotométeren láng-atomabszorpciós módszerrel (FAAS); Sb 

esetében Perkin-Elmer AAnalyst 700-as atomabszorpciós spektrofotométeren hidrides 

módszerrel, FIMS-100-as kiegészítő egységgel; Cd esetében pedig Perkin-Elmer AAnalyst 

700-as atomabszorpciós spektrofotométeren grafitkemencés atomabszorpciós módszerrel 

(GFAAS) vizsgáltuk. 
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4. Eredmények tárgyalása 
 

A kutatás eredményeit bemutató fejezet öt részre tagolódik. A 4.1 alfejezetben a közúti 

járműforgalom nehézfém emisszióinak országos szintű, nagyságrendi becslésére kifejlesztett 

módszert és eredményeit ismertetem. Ezt a 3.1 alfejezetben bemutatott terepi mérések 

eredményeinek tárgyalása követi: a 4.2 alfejezet az útfelületre kiszóródó szemcsés 

szennyeződés viselkedésével, a 4.3 alfejezet pedig a közúti csapadékvíz lefolyás nehézfém 

szennyezettségével foglalkozik. A 4.4 alfejezetben a járműforgalom erőssége és dinamikája, 

illetve a csapadékvíz lefolyás nehézfém terhelése közötti összefüggéssel kapcsolatos 

eredményeket mutatom be. Végezetül a 4.5 alfejezetben a csapadékkal lemosódó nehézfém 

terhelések becslésének lehetőségeire térek ki. 

 

4.1 A közúti közlekedés nehézfém kibocsátásainak országos becslése 
 

Mivel hazai vonatkozásban eddig nem végeztek ilyen vizsgálatot, első lépésben a közúti 

forgalomból származó diffúz emissziók nagyságrendjének országos léptékű becslésével 

próbálkoztam, esettanulmányként a 2008-as évet választva. Erre a célra kézenfekvőnek tűnt 

a szakirodalomban fellelhető fajlagos kibocsátás (2.1 alfejezet), illetve fémtartalom adatok 

(2.2 alfejezet) hazai körülményekre való adaptációján alapuló, egyszerű becslési eljárás 

kidolgozása. 

 

Az alábbiakban részletesen bemutatott módszer a közúti közlekedés fő kibocsátó forrásait: a 

fékbetét és gumiabroncs kopást (4.1.1 pont), valamint a kipufogó emissziókat (4.1.2 pont) 

veszi figyelembe. A többi forrással elhanyagolható részarányuk, illetve megbízható adatok 

hiánya miatt nem számoltam. A számítás eredményeit és a levont tanulságokat a 4.1.3 pont 

ismerteti. 

 

4.1.1 Kopási folyamatokból származó nehézfém emissziók számítása 

 

A fékbetét, illetve a gumiabroncs kopás fajlagos részecske-kibocsátásait a 2.1.1 és 2.1.2 

pontokban bemutatott szakirodalmi adatok átgondolt szintézisével választottam ki, kétféle 

úttípusra (pontosabban: forgalom jellegre) és három különböző járműosztályra (14. táblázat). 

Luhana et al. (2004) mérési eredményei alapján a személy- és kistehergépkocsik esetében a 

fékezési terhelés 80%-át az első fékeknél vettem figyelembe (ennek az első és hátsó 

fékbetétek eltérő összetétele miatt van jelentősége), a gumiabroncs kopás esetében pedig a 

városi és külterületi használat arányát 1,5-re vettem fel (mindhárom járműosztályban). 
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Az emissziók becsléshez a fajlagos kibocsátás adatok mellett futásteljesítmény adatok is 

szükségesek. Országos közútjaink esetében ezek szisztematikus méréseken alapuló éves 

jelentések formájában, járműosztályonkénti bontásban elérhetőek (Magyar Közút Nonprofit 

Zrt., 1996-2010). A városi (belterületi) közúthálózat futásteljesítményére vonatkozóan nincs 

hasonló adatforrás, így ezt szakértői becslés alapján (Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ, 2008) az országos közutak értékeiből származtattam, mely szerint a kettő közötti 

arány 3:1 (az országos közutak javára). A mindennapi tapasztalat alapján a személy- és 

tehergépjármű forgalom aránya belterületen eltér az országutakétól, erről azonban szintén 

nem sikerült használható adatokra szert tenni, így belterületen is az országúti összetétellel 

számoltam (az emisszió becslő módszer jövőbeli finomításának egyik lehetősége ennek az 

aránynak a tisztázása). A 2008-as évre vonatkozó országúti és városi futásteljesítményeket 

a 14. táblázat tartalmazza. 

 
14. táblázat. Magyarország közúti járműforgalmának 2008 évi futásteljesítmény adatai és az országos emisszió 
becslő módszerhez kiválasztott fajlagos fékbetét és gumiabroncs kopás tényezők három járműosztályra. 
 átlagos napi futásteljesítmény 

(2008) 
fajlagos fékbetét 

kopás 
fajlagos abroncs 

kopás 
 [ezer jármű-km/nap] [mg/jármű-km] [mg/jármű-km] 
 városi közutak országos közutak város külterület város külterület 
személygk. 24 659 73 978 20 8 150 100 
kistehergk. 4 669 14 007 30 15 180 120 
tehergk. 4 747 14 242 80 40 600 400 

 

A fékbetétek nehézfémtartalmát illetően Hjortenkrans et al. (2007) és von Uexküll et al. 

(2005) méréseit vettem alapul (részletek a 2.2.1 pontban). Ezek a szakirodalomban közzétett 

legfrissebb vizsgálatok, amelyek nagy mintaszámmal dolgoztak, így statisztikai szempontból 

megbízható forrásként kezelhetőek. A nehézfémtartalom konkrét értékei mindkét elemzés 

eredményeiben széles tartományt ölelnek fel, gyártótól és a fékek helyétől függően. Mivel 

néhány fékbetét a magyar piacon nem található meg, illetve a svéd gyártmányú járművek 

részaránya is kisebb nálunk, ezért az eredeti mintacsoport néhány elemének kihagyásával 

magyarországi viszonyokra adaptáltam az adatokat. A hazai éves emisszió becsléséhez az 

ily módon számított átlagos fémkoncentráció értékeket használtam fel (15. táblázat). 

 

Hjortenkrans et al. (2007) a gumiabroncsok futófelületének nehézfémtartalmát is vizsgálta, 

eredeti és újrafutózott abroncsokat egyaránt tartalmazó nagyszámú mintában (lásd a 2.2.2 

pontban). A különféle gyártmányú, valamint az eltérő időpontban gyártott ugyanolyan típusú 

termékek fémtartalma között nagy eltéréseket tapasztaltak, de az eredeti és újrafutózott 

abroncsok között nem volt szignifikáns különbség. Ezért az összes vizsgált fém esetében a 

teljes mintacsoport átlagát vettem figyelembe az országos éves emisszió becsléséhez (15. 

táblázat). 
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15. táblázat. A közúti közlekedés éves nehézfém emisszióinak magyarországi becsléséhez felhasznált fékbetét 
és gumiabroncs fémtartalom értékek (Hjortenkrans et al., 2007 és von Uexküll et al., 2005 eredményeinek hazai 
viszonyokra való adaptálásával). 
 fékbetétek [mg/kg]  gumiabroncs 

futófelület 
[mg/kg]  

szgk. és kistehergk. 
első fék  

szgk. és kistehergk. 
hátsó fék  tehergk.  

 átlag szórás  átlag szórás  átlag szórás  átlag szórás 
Cd 0,9 0,8  4,9 12,6  15,7 32,1  1,1 1 
Cu 130122 58108  127470 55023  36893 80593  8,4 6,5 
Pb 129 221  4081 8970  251 294  9,5 6,6 
Sb 23600 25231  13120 18767  19596 21568  1,1 1 
Zn 24984 22694  31111 26918  13335 13763  9635 2764 

 

A fékbetét és gumiabroncs kopásból származó kibocsátásokat a 14. táblázatban definiált 

jármű (j) és úttípus (ú) kategóriánkénti bontásban az (1) és (2) egyenletek szerint becsültem: 

 

 ),()(,),(),(
12

),(, 10365 újfjfMeújfújújfMe fesE δ±⋅⋅⋅⋅= ∗−
 (1) 

 ),(,),(),(
12

),(, 10365 újaaMeújaújújaMe fesE δ±⋅⋅⋅⋅= −
 (2) 

 

ahol: EMe,f = az adott nehézfém (Me) éves kibocsátása fékbetét kopásból [kg/év] 

 EMe,a = (Me) éves kibocsátása gumiabroncs kopásból [kg/év] 

 s = éves átlagos napi futásteljesítmény (14. táblázat) [jármű-km/nap] 

 ef = fékbetét kopás fajlagos emissziója (14. táblázat) [mg/jármű-km] 

 ea = gumiabroncs kopás fajlagos emissziója (14. táblázat) [mg/jármű-km] 

 f*Me,f = (Me) súlyozott átlagos aránya fékbetétekben (15. táblázat) [mg/kg] 

 fMe,a = (Me) átlagos részaránya abroncsokban (15. táblázat) [mg/kg] 

 δf, δa = a becslés bizonytalansága [kg/év] 

 

Az (1)-(2) egyenletek eredő bizonytalanságai (δf és δa) a bemenő adatok bizonytalanságaitól 

függnek. Ezek közül a fajlagos kopási tényezőkről, valamint a városi és országúti forgalom 

arányáról és járműtípus összetételének eltéréséről szinte semmilyen statisztikailag kezelhető 

információnk nincs, számszerűsítésük ezért igen nehéz. A legnagyobb hibát ugyanakkor 

valószínűleg a fékbetétek és gumiabroncsok anyagösszetételének rendkívüli változatossága 

okozza, amiről viszont szerencsére több ismerettel rendelkezünk (15. táblázat szórásai). Az 

eredő bizonytalanságokat ún. „Monte Carlo szimuláció” segítségével határoztam meg, 

melyben a fajlagos kopási tényezőket és a kopó alkatrészek fémtartalmát normál eloszlású 

valószínűségi változókként kezeltem (az előbbiek várható értékének a 14. táblázatban 
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megadott értékeket, relatív szórásának pedig 25%-ot; az utóbbiak várható értékének és 

szórásának pedig a 15. táblázatban megadott átlag és szórás értékeket feltételeztem). 

 

4.1.2 Üzemanyagokból származó nehézfém emissziók számítása 

 

A kipufogó eredetű nehézfém kibocsátások országos szintű becslését a kopás emisszióknál 

alkalmazottól eltérő, egyszerűbb metodikával végeztem. Ólom esetében három, a többi 

vizsgált fémnél pedig kétféle módszert alkalmaztam. Ezek abban a vonatkozásban 

megegyeztek, hogy valamilyen formában mindegyik az üzemanyagok nehézfémtartalmát és 

az üzemanyag-fogyasztást veszi alapul. 

 

Az emissziók országos üzemanyag eladás alapú becslése a (3) egyenlet; a 14. táblázatban 

definiált jármű (j) és úttípus (ú) kategóriánként vett futásteljesítményen valamint feltételezett 

átlagos üzemanyag fogyasztáson alapuló becslése a (4) egyenlet; az ólom emissziók 

járműosztályonkénti fajlagos kibocsátáson (16. táblázat) és futásteljesítményen (14. táblázat) 

alapuló becslése pedig az (5) egyenlet szerint végezhető el: 

 

 ( ) 1,,,
9

, 10365 kdMebMekMe fDfBE δ±⋅+⋅⋅⋅= −
 (3) 
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ahol: EMe,k = az adott nehézfém (Me) éves kipufogó emissziója [kg/év] 

 fMe,b = (Me) részaránya benzinben (8. táblázat) [µg/L] 

 fMe,d = (Me) részaránya dízelolajban (8. táblázat) [µg/L] 

 fMe,ü = (Me) átlagos részaránya üzemanyagokban [µg/L] 

 B = országos benzinfogyasztás [L/nap] 

 D = országos dízelolaj fogyasztás [L/nap] 

 Ü = adott járműtípusra jellemző átlagos üzemanyag fogyasztás [L/km] 

 s = éves átlagos napi futásteljesítmény (14. táblázat) [jármű-km/nap] 

 ePb,k = adott járműtípus átlagos fajlagos Pb kibocsátása (16. táblázat) [µg/km] 

 δk,i = a becslés bizonytalansága [kg/év] 

 

A magyarországi üzemanyag fogyasztást a piac jelentős hányadát (de nem teljes egészét) 

lefedő termékszövetség országos összesítése (Magyar Ásványolaj Szövetség, 1992-2009) 



 45 

alapján becsültem. Eszerint 2008-ban napi szinten átlagosan mintegy 7,5 millió liter benzint 

és nagyjából ugyanennyi dízelolajat adtak el. 

 

Fémtartalmak tekintetében a legfrissebb hivatalos európai kibocsátás-számítási módszertani 

útmutatóban közzétett értékekből indultam ki (EMEP/EEA, 2009). Ez a forrás ólomra 

járműosztályonként részletezett fajlagos kibocsátási tényezőket közöl (statisztikájukat a 16. 

táblázat mutatja be), a többi nehézfémre ugyanakkor üzemanyag típusonként csak egy-egy 

általános tájékoztató jellegű koncentrációt ad meg, ami többnyire jelentősen különbözik más 

szakirodalmi adatoktól (8. táblázat). 

 
16. táblázat. Fajlagos Pb kibocsátások kipufogó forrásból (µg/km). Adatforrás: EMEP/EEA, 2009. 
 személygépkocsik kisteher-gépkocsik tehergépkocsik 
 benzin dízel benzin dízel 
átlag 1,27 2,07 1,65 2,66 5,89 
medián 1,25 2,04 1,70 2,60 5,92 
szórás 0,25 0,29 0,11 0,14 2,01 
min 0,93 1,74 1,45 2,60 3,01 
max 1,94 2,39 1,70 2,91 9,66 
 

A (3)–(5) egyenletek bizonytalanságai (δk,i) egyrészt az üzemanyag fogyasztásra, másrészt 

az üzemanyagok nehézfém tartalmára vonatkozó ismereteink bizonytalanságaira vezethetők 

vissza. Mivel az Pb kibocsátások terén viszonylag sok adat állt rendelkezésre, ezért a (4) 

egyenletben használt üzemanyag fogyasztás paramétereket az (5) egyenlet segítségével 

számított eredmények és a 14. táblázatban közölt futásteljesítmények alapján vettem fel. A 

(3) egyenlethez felhasznált fogyasztás adatok teljes országos fogyasztáson belüli pontos 

részaránya üzleti okok miatt ismeretlen, ugyanakkor megbízható információval szolgált a 

kétféle üzemanyagtípus arányával kapcsolatban, és emellett ellenőrző számítást is lehetővé 

tett. A (4) egyenlettel becsült emissziók bizonytalanságait ezek alapján gyakorlatilag le lehet 

szűkíteni az üzemanyagok nehézfém tartalmának bizonytalanságaira. Statisztikailag 

értékelhető mennyiségben csak az Pb vonatkozásában volt elérhető ilyen jellegű adat (16. 

táblázat), ezért jobb híján ezt vettem alapul a többi nehézfém esetében is. 

 

4.1.3. Magyarország 2008-as közúti forgalmának nehézfém kibocsátásai 

 

A közúti közlekedés által Magyarországon 2008-ban kibocsátott Cu, Zn, Pb, Cd és Sb 

mennyiségét a 4.1.1 és 4.1.2 pontokban ismertetett módszerrel becsültem meg. A számított 

kibocsátásokat és a becsléshez tartozó bizonytalanságokat három járműosztály és kétféle 

forgalmi dinamika szerinti bontásban a 16/a-e ábrák mutatják be.  

 



 46 

Cu kibocsátás források szerint

0

10

20

30

40

50

város
(fékek)

város
(gumik)

város
(kipufogó)

országút
(fékek)

országút
(gumik)

országút
(kipufogó)

t/év személygk. kistehergk. tehergk.

 

Cd kibocsátás források szerint

0

5

10

15

20

város
(fékek)

város
(gumik)

város
(kipufogó)

országút
(fékek)

országút
(gumik)

országút
(kipufogó)

kg/év személygk. kistehergk. tehergk.

 
Sb kibocsátás források szerint

0

2

4

6

8

10

város
(fékek)

város
(gumik)

város
(kipufogó)

országút
(fékek)

országút
(gumik)

országút
(kipufogó)

t/év személygk. kistehergk. tehergk.

 

Pb kibocsátás források szerint

0

200

400

600

800

város
(fékek)

város
(gumik)

város
(kipufogó)

országút
(fékek)

országút
(gumik)

országút
(kipufogó)

kg/év személygk. kistehergk. tehergk.

 
Zn kibocsátás források szerint

0

10

20

30

40

város
(fékek)

város
(gumik)

város
(kipufogó)

országút
(fékek)

országút
(gumik)

országút
(kipufogó)

t/év személygk. kistehergk. tehergk.

 

16/a – 16/e ábrák. Magyarország városi és országúti 
közlekedésének fajlagos emissziók módszerével 
becsült összes Cu, Sb, Zn, Pb és Cd kibocsátásai 
2008-ban, három fő járműkategória és három fő 
kibocsátó forrás szerinti bontásban. A becslés 
bizonytalanságát jellemző szórásokat pozitív irányban 
feltüntetett hibasávok érzékeltetik. 

 

A kapott eredmények nagyságrendje alapján elmondhatjuk, hogy a vizsgált nehézfémek 

közúti közlekedésből eredő diffúz kibocsátásai összemérhetőek a nyilvántartott pontszerű 

kibocsátásokkal. A diffúz:pontszerű arány Zn esetében ~50:50, Cu esetében ~80:20 Cd 

esetében pedig ~15:85 (1.1 alfejezet). Az antimon esetében nincs összehasonlítási alap, de 

a tekintélyesre becsült mennyiség arra enged következtetni, hogy a diffúz forrás ugyancsak 

jelentős. Az ólommal kapcsolatban pedig megjegyzem, hogy a későbbiekben bemutatott 

mérési eredmények a fenti ábrán bemutatott értékeknél kb. egy nagyságrenddel nagyobb 

valós kibocsátásra utalnak (4.2.2 és 4.5.2 pontok), ami a pontszerű emisszióknak már akár 

felét is elérheti. Az eltérést, amely rámutat a módszer fő gyengeségére, feltételezhetően a 

fékbetétek ólomtartalmára vonatkozó nagyfokú bizonytalanság (3. illetve 15. táblázatok) 

okozza, ami a többi fémhez képest is kiugróan magas hibasávokban szintén megmutatkozik. 



 47 

 

A két forgalomtípus összevetéséből látható, hogy 25%-os részarányának dacára a városi 

forgalom felelős a fékbetét kopás eredetű kibocsátások több mint 40%-áért, illetve a 

gumiabroncs kopás és kipufogó eredetű kibocsátások több mint 30%-áért. Ezen belül az 

egyes járműosztályok hozzájárulásának aránya fémenként változó. A fékbetét kopás nagy 

része a személygépjárművek számlájára írható, de Sb és Zn esetében megnő a kisteher-, 

illetve tehergépjárművek szerepe is; a Cd terhelés döntő hányadát pedig egyértelműen a 

tehergépjárművek okozzák. Gumiabroncs kopás tekintetében a személy- és teherjárművek 

dominálnak, nagyjából egyforma terhelést okozva. A kipufogó kibocsátások esetében a 

sorrend (csökkenő irányban): személy-, teher-, illetve kisteher-gépjárművek. 

 

Az egyes kibocsátó források szerepét vizsgálva fémenként eltérő megállapításokat tehetünk. 

A legtöbb Cd az üzemanyagok égésével jut a környezetbe; a fékbetét és gumiabroncs kopás 

emissziók hasonló mértékűek, de elmaradnak a kipufogó emissziók mögött. Cu esetében a 

kibocsátások több mint 90%-át a fékbetét kopás adja, a gumiabroncsok kopásából származó 

mennyiség pedig elhanyagolható a másik két forráshoz képest. Az Pb emisszió döntő 

hányadért ma már szintén a fékbetét kopás felelős, a gumikopás, illetve kipufogó eredetű 

kibocsátások durván 10, illetve 15 százalékot tesznek ki. Az Sb esetében csak a fékbetét és 

gumiabroncs kopást lehetett megbecsülni (kipufogó emissziók számításához nem volt adat), 

a Cu emissziókhoz hasonlóan utóbbi eltörpül az előbbi forrás mellett. A Zn kibocsátásokat a 

gumiabroncs kopás dominálja (77%), amit a fékbetét kopás (18%) követ, a legkisebb 

részaránya pedig a kipufogó emissziónak van (4%). 

 

4.2. Az útfelület nehézfém terhelése száraz időszakban 
 

A közúti közlekedés által kibocsátott nehézfémek kiszóródó hányada ülepedési sebességtől 

és a légmozgásoktól függően az utak felületén, valamint az utak környezetében rakódik le. A 

3.1.3 pontban leírt helyszíni vizsgálatokkal az útfelületre kiülepedő rész mennyiségének és 

térbeli eloszlásának meghatározását tűztem ki célul. Az alábbiakban bemutatott eredmények 

ezen felül a csapadék által levegőből kimosott, fékbetétek kopásából származó aeroszol 

részecskék felszáradás utáni visszakeveredésére (2.3.2 pont) vonatkozóan is értékes 

információt szolgáltattak. 

 

4.2.1 Felületi terhelések és keresztmetszeti eloszlásuk 

 

Az út felszínéről nagynyomású mosó segítségével begyűjtött pormintákból a nehézfém 

koncentrációk, a mintatérfogat és a mintázott felület nagyságának ismeretében a (6) 
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egyenlet szerinti számítással határoztam meg az adott mintavételi pontra jellemző felületi 

terhelést (feltételezve, hogy a nehézfémet tartalmazó anyagok teljes mértékben lemosódtak): 

 

 
mintázó

 ji,
Mej,i,Mej,i,A, A

V
  C  L ⋅=  (6) 

 

ahol: LA,i,j,Me = az adott nehézfém felületi terhelése az i helyszín j pontjában [mg/m2] 

 Ci,j,Me = az adott nehézfém vízmintában mért koncentrációja [mg/L] 

 Vi,j = az i helyszín j pontjának lemosásakor elhasznált víz térfogata [L] 

 Amintázó = a mintázott felület (egyenlő a lehatároló gumiharang területével) [m2] 

 

Az útburkolatról és a háttér helyszínekről vett mintákból számított felületi terhelések jellemző 

értékeit a (17. táblázat) mutatja be. Általánosságban elmondható, hogy a legnagyobb 

mennyiségben cink figyelhető meg, ennél kb. egy nagyságrenddel kevesebb réz van jelen, 

amit az ólom, valamint a réznél kb. egy nagyságrenddel kisebb mennyiségű antimon követ. 

Jól látható ugyanakkor, hogy az értékek sok esetben helyszínenként, és azon belül is pontról 

pontra változnak, aminek okára az alábbiakban térek ki. 

 
17. táblázat. A Budafoki úti helyszíneken száraz időszakban mért felületi Cu, Zn, Pb és Sb terhelések medián 
értékei, a padkától 0,2 m (A), 1m (B), és 1,7m (C) távolságban, valamint a BME területén mért háttér értékek. 
  Cu [mg/m2]  Zn [mg/m2]  Pb [mg/m2]  Sb [µg/m2] 
   A B C  A B C  A B C  A B C 
1. helyszín  4,5 2,4 2,3  46 47 43  1,8 0,6 0,6  206 96 88 
2. helyszín  10,3 5,2 2,2  58 40 44  2,9 1,3 0,6  786 358 76 
3. helyszín  8,8 3,1 2,4  37 33 29  2,9 0,7 1,5  787 105 82 

háttér  3  13  2  150 
 

A kimért pontszerű felületi terhelés értékek képet adnak a szennyezőanyagok keresztirányú 

eloszlásáról. Ezek alapján a vizsgált nehézfémek kétféle típusba sorolhatók. Az egyik 

csoportba tartozó fémek esetében a hasonló forgalomnagyság ellenére szignifikáns 

különbség mutatkozik az egyes helyszínek felületi terhelése között. Gyakori fékezéssel 

jellemezhető útszakaszokon az úttest keresztmetszetét vizsgálva egyértelmű gradiens 

figyelhető meg: a járműforgalom által érintett felületeken a terhelés mértéke háttérérték 

körüli, az útpadka mellett azonban jelentősen megugrik. Egyenletesebb haladási 

sebességgel jellemezhető útszakaszokon az oldalirányú gradiens gyengül, illetve megszűnik. 

A jellemző keresztmetszeti eloszlásokat a 17/a–17/c ábrák mutatják be az Sb példáján. 

 

Ebbe a csoportba sorolhatók a jellemzően fékkopás emissziókhoz köthető fémek (Cu, Sb, 

Pb), melyek esetében az összes kibocsátott anyag kb. 30-50%-a tartozik a gyorsan ülepedő 
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frakcióhoz (2.1.1 pont). Mivel ennek zömét aránylag kisméretű szemcsék alkotják (legfeljebb 

néhányszor 10 µm), a kiülepedés helyére, és így a keresztmetszeti gradiens kialakulására is 

nagy hatással vannak a lokális légmozgások. Erős, illetve jellemzően állandó térbeli 

irányultsággal rendelkező légmozgás esetén a padkával szegélyezett útszakaszokon 

markáns gradiens alakul ki; gyenge vagy térben változó irányú menetszéllel jellemezhető 

útszakaszok esetében viszont egyenletesebb lesz a keresztmetszeti eloszlás. 
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17/a – 17/c ábrák. Jellemzően fékbetét kopásból származó nehézfémek felületi terhelésének tipikus 
keresztmetszeti eloszlásai a Budafoki út eltérő forgalomdinamikájú szakaszain (1. helyszín: egyenletes haladás; 
2. és 3. helyszín: gyakori erős fékezések). A járművek által használt térrészt gépkocsi szemlélteti az ábrákon. 
 

A másik csoport esetében nem figyelhető meg szignifikáns eltérés az egyes helyszínek 

között, amint az a Zn példáján keresztül a 18/a–18/c ábrákon látható. A terhelés közel 

egyenletesen oszlik el az útfelület keresztmetszetében, és az úttest belső részein is 

jellemzően meghaladja a háttérértéket. Ide tartoznak az elsősorban gumiabroncsok gördülési 

kopásából származó Zn és Cd terhelések.  
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18/a – 18/c ábrák. Jellemzően gumiabroncs kopásból származó nehézfémek felületi terhelésének tipikus 
keresztmetszeti eloszlásai a Budafoki út eltérő forgalomdinamikájú szakaszain (1. helyszín: egyenletes haladás; 
2. és 3. helyszín: gyakori erős fékezések). 
 

A Zn esetében némi fékkopás eredetű kibocsátás is van, ami visszaköszön a „fékezős” 

helyszínek magasabb padka menti terheléseiben. Mivel az abroncs kopástermékek jelentős 
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része az útfelülethez kötődik, száraz időszakban erős légmozgások (menetszél) hatására 

sem mobilizálódik könnyen. Ez az anyagmennyiség jellemzően csak csapadékos 

időszakokban, és akkor is csak a járművek kerekei által kiváltott mobilizáció (2.3.2 pont) 

eredményeképpen válik el az útfelületről. 

 

4.2.2 Padka menti terhelések 

 

A 4.2.1 pont eredményeiből kitűnik, hogy a padka menti keskeny térrész kulcsfontosságú a 

mozgékony nehézfém frakció felhalmozódásában. Ezért a felületi terhelés értékekből további 

számítással meghatároztam az útpadka melletti 0,5 m szélességű sáv hosszmenti 

terheléseit (szemrevételezéssel megállapítható volt, hogy a mintázott helyszíneken a 

porszemcsék döntő hányada ezen a távon belül gyűlt össze). A padkától 20 cm távolságban 

vett minták felületi terhelését tekintettem mérvadónak, feltételezve, hogy a fél méteres sáv 

nem mintázott részein a terhelés átlagban megegyezik a mintázott felületdarabéval.  A mért 

értékeket így két konstanssal szoroztam meg: egyrészt a mintázó eszköz kerek formája miatt 

egy geometriai korrekciós tényezővel (ezzel megkaptam a mintázót befoglaló négyzet felületi 

terhelését), másrészt a 0,5 m-es sáv és a mintázót befoglaló négyzet felületek arányával. A 

teljes sáv ily módon kiszámított felületi terhelését a sávnak az úttal párhuzamos hosszával 

(ami megegyezett a mintázó gumiharang átmérőjével) elosztva becsültem meg a padka 

melletti 0,5 m-es sáv hosszmenti terhelését. A számítási módszert a (7) egyenlet foglalja 

össze: 

 

 
mintázó

21Mei,20,A,
Mei, d

K  K  L
  L

⋅⋅
=  (7) 

 

ahol: Li,Me = az adott nehézfém hosszmenti terhelése a padka melletti 0,5 m-en [mg/m] 

 LA,i,20,Me = az adott nehézfém felületi terhelése a padkától 20 cm-re [mg/m2]

 K1 = a mintázót befoglaló négyzet és a mintázó területének aránya [-] 

 K2 = a 0,5 m-es sáv és a mintázót befoglaló négyzet területének aránya [-] 

 dmintázó = a 0,5 m-es sáv hossza (egyenlő a gumiharang átmérőjével) [m] 

 

Az úthosszra vonatkoztatott terhelés értékek előnye, hogy összevethetők a szakirodalomban 

fellelhető, jármű-kilométerre vonatkoztatott fajlagos kibocsátási tényezők alapján becsült 

terhelésekkel. A (7) egyenlettel kiszámított padka menti terhelések intervallumait, valamint a 

Budafoki út vizsgált szakaszára becsült átlagos fajlagos napi részecske emissziókat a 18. 

táblázat mutatja be. Utóbbiak becslése a 4.1.1 pontban ismertetett módszerrel analóg módon 

történt; a 14. táblázatban személygépkocsikra megadott fajlagos kopás tényezők városi 
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értékeinek és a 15. táblázatban szereplő fémtartalmak használatával, amit a becsült átlagos 

napi forgalomteljesítménnyel (sávonként 5000 jármű/nap) szoroztam fel. A szálló és ülepedő 

frakciók arányát fékbetét kopástermékek esetén a 4.2.3 pontban leírt eredmények alapján 

73:27-re, gumiabroncs kopástermékek esetében pedig a szakirodalom alapján (2.1.2 pont) 

10:90-re becsültem (a megadott számarányok szálló:ülepedő formában értendőek). 

 
18. táblázat. A Budafoki út padka melletti 0,5 m-es sávjának mérések alapján becsült fajlagos nehézfém 
terhelései, valamint a gépjárműforgalom fajlagos városi emissziós tényezők alapján becsült kibocsátási rátái. 

 
Budafoki út mért padka menti terhelése 

[g/km]  
Budafoki út becsült átlagos emissziós rátái 

[g/km-nap] 
 1. helyszín 2. helyszín 3. helyszín  összes szálló ülepedő 
Cu 1,6 – 2,9 3,3 – 7,7 3,9 – 6,3  13,0 9,5 3,5 
Sb 0,06 – 0,19 0,27 – 0,84 0,35 – 0,63  2,2 1,5 0,6 
Pb 0,5 – 1,8 0,9 – 3,7 1,1 – 2,4  0,10 0,07 0,03 
Zn 12,4 – 27,4 20,4 – 35,8 12,9 – 39,7  9,8 2,6 7,2 
 

A mért terheléseket az ülepedő frakcióra megadott felhalmozódás értékekkel érdemes 

összevetni, figyelembe véve, hogy a becsült napi kibocsátás értékek veszteségmentes 

lineáris felhalmozódást feltételeznek (valójában az ülepedésre hajlamos részecskék egy 

része a légmozgások miatt a padkától kijjebb ülepszik ki, továbbá a légmozgások a padka 

mentén felhalmozódott anyagmennyiség egy részét szintén eltávolítják onnan). 

 

A fenti megfontolások fényében a mért padka menti Cu, Sb és Zn terhelések néhány napos 

felhalmozódás eredményének feleltethetők meg, ami összhangban van a szakirodalomban 

olvasható megállapításokkal (2.3.1 pont). A mért Pb terhelések viszont a fajlagos tényezők 

alapján becsült emisszióknál jóval nagyobb valós Pb kibocsátásra utalnak. Az eltérés oka 

nagy valószínűséggel a 3. illetve 15. táblázatokban is tetten érhető nagyfokú bizonytalanság 

a fékbetétek ólomtartalmát illetően (mivel a minták burkolt útfelületről származtak, az elmúlt 

évtizedek során felhalmozódott anyagmennyiség zavaró hatása kizárható, tehát minden 

bizonnyal friss kibocsátásokról van szó). Ezek alapján a 4.1.3 pontban becsült országos Cu, 

Sb és Zn emissziók reálisnak tekinthetők, ugyanakkor a mérések tükrében a 4.1.3 pontban 

becsültnél legalább egy nagyságrenddel nagyobb valós Pb kibocsátás gyanítható.  

 

A Zn esetében megemlítendő, hogy a 18/a–18/c ábrák tanúsága szerint a számításba vett 

padka menti fél méteres zónán kívül is számottevő mennyiségben jelen van. Amennyiben ezt 

a nehezen mobilizálható frakciót is figyelembe vesszük, a 18. táblázatban bemutatott 

fajlagos hosszmenti Zn terhelésekhez képest kb. két–háromszor nagyobb értékekkel 

számolhatunk, aminek következtében a Zn terhelés felhalmozódásának időbeli 

nagyságrendje nagyjából 10 napra tehető. Ez lassabb, mint a fékbetét kopásból származó 
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fémek esetében kapott érték, ugyanakkor jól tükrözi a két eltérő csoport között 

mobilizálhatóság szempontjából fennálló különbséget. 

 

4.2.3 Csapadékkal kimosódó fékbetét kopástermékek visszakeveredése 

 

Bár a Budafoki út felületén felhalmozódó porból minden esetben száraz időszakban történt a 

mintavétel, csapadékos napokat követően több alkalommal előfordult, hogy a padka menti 

rész még nem száradt fel teljesen. A padka mellől származó nedves, illetve száraz porminták 

Cu/Zn arányait megvizsgálva megfigyelhető volt, hogy míg a száraz porban ez az arány 13% 

körül mozgott, a még nedves porban ennek nagyjából kétszerese, 28% volt a jellemző érték. 

Hasonló jelenség volt megfigyelhető az Sb/Zn arányok esetén is. Összehasonlítva ezeket a 

számokat a különféle városi útfelületekről mozgó járművel gyűjtött csapadékvíz mintákban 

mért arányokkal (19. táblázat), jól nyomon követhető, hogy az utakról lefolyó csapadékvíz 

szemcsés hordalékának kiszáradása során fokozatosan csökken a Cu és az Sb mennyisége 

a Zn mennyiségéhez képest. 

 
19. táblázat. Városi útfelületek felszínéről lefolyó csapadékvízben, valamint padka mellett összegyűlt nedves, 
illetve száraz porban mért Cu/Zn és Sb/Zn arányok statisztikai jellemzése. 
 Cu/Zn  Sb/Zn 
 száraz por nedves por csapadékvíz  száraz por nedves por csapadékvíz 
átlag 0,12 0,27 0,37  0,009 0,022 0,025 
medián 0,13 0,28 0,36  0,010 0,020 0,026 
szórás 0,03 0,04 0,07  0,004 0,008 0,006 
 

A jelenség magyarázata ezúttal is az eltérő kibocsátó forrásokban, illetve az ebből fakadó 

eltérő szemcseméret-tartományokban keresendő. Csapadékos időszakban ugyanis a szinte 

kizárólag fékbetétek kopásból származó Cu és Sb tartalmú aeroszol részecskék egy része 

kimosódik, és így a csapadékvízbe kerül. A padka mellett kialakuló tócsák felszáradása 

során később ezek a részecskék méretüknél fogva a légmozgások révén ismét könnyen a 

levegőbe jutnak (2.3.2 pont). Ezzel szemben a jellemzően gumiabroncs kopásból származó 

Zn tartalmú részecskék nagyobb méretük miatt döntő részben továbbra is a padka menti 

hordalékban maradnak. 

 

A 19. táblázatban bemutatott arányszámok alapján megbecsülhető a csapadékvizek Cu, 

valamint Sb tartalmának felszáradás után megmaradó és visszakeveredő hányada. A 4.1.3 

pontban közölt eredmények alapján a Cu és Sb kopástermékek kb. 100%-ban fékbetét 

eredetű, a Zn kopástermékek megoszlása pedig: kb. 75% gumiabroncs és 25% fékbetét. 

Feltételezve, hogy az abroncs kopástermékek méretükből, illetve tapadásukból kifolyólag 

gyakorlatilag nem keverednek vissza, a fékbetét kopástermékek viselkedése pedig független 
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a fémtartalomtól, levezethető (2. Melléklet), hogy az utóbbiak megmaradó hányada Cu 

esetén 27(±9) %-ra, Sb esetén pedig 28(±16) %-ra tehető. Ezek az eredmények 

összhangban vannak a fékbetét kopástermékek aeroszol és gyorsan ülepedő részecske 

frakciók közötti megoszlására vonatkozó eddigi ismereteinkkel (2.1.1 pont), emellett jó 

egyezést mutatnak a dolgozat későbbi részében a fékbetét kopástermékek lemosódási 

tényezőjére vonatkozó megállapítással (4.5.1 pont), továbbá megerősítik azt az előfeltevést, 

hogy a visszakeveredés mértéke fémtípustól független. Ebből következően hasonló 

arányszám valószínűsíthető a többi nehézfém fékbetét kopásból származó hányadára is. 

 

Egy-egy csapadékeseményre vonatkoztatva a visszakeveredés abszolút mértéke fordítottan 

arányos a lefolyási hányadossal (ami pedig függvénye a csapadékmagasságnak, valamint 

az útburkolat és a vízelvezető rendszer állapotának). A lefolyástalan tócsák által raktározott 

közúti csapadékvíz tehát főleg kis csapadékok alkalmával, rossz útállapot esetén csapdáz 

számottevő mennyiségű, a későbbiek során visszakeveredő fémet. A visszakeveredési 

arány fenti számszerűsítésével pontosabban meghatározhatóvá válik a csapadékvíz, illetve 

a levegő minőségére gyakorolt hatások kapcsolata. Az eredmény mindkét befogadó 

szempontjából fontos. Egyrészt rámutat az úttisztítás időzítésének jelentőségére: közvetlenül 

az egyes csapadékesemények után végzett, kis szemcseméret tartományban is hatékony 

úttisztítással ugyanis számottevő mennyiségű fékbetét kopásból származó réz, antimon és 

ólom terheléstől lehet mentesíteni a városok levegőjét. Másrészt arra enged következtetni, 

hogy a csapadékvízzel lefolyó Cu, Sb és fékbetét kopásból származó Pb szennyeződés 

nagyrészt finom szemcseméretű részecskékből áll, ami nehezen ülepedő szuszpenzióként a 

vízzel együtt deszorpció és oldódás nélkül is messzire eljuthat. 

 

4.3 A közúti csapadékvíz lefolyás nehézfém szennyezettsége 
 

Az utakról lemosódó nehézfémek egyesített rendszerű csatornahálózattal rendelkező 

belterületekről szennyvíztisztító telepekre, elválasztott rendszerű csapadékelvezetés esetén 

pedig közvetlenül a környező élővizekbe (időszakos vagy állandó vízfolyásokba, állóvizekbe) 

és talajba kerülnek. A közúti közlekedés hatása tehát a kommunális szennyvíziszap és a 

közvetlen befogadók üledékének nehézfém szennyeződésében egyaránt megjelenik. 

Budapest egyik útjának jól lehatárolható szakaszán végzett méréseim eredményei 

természetesen nem elegendőek arra, hogy pontos becslést tehessünk a terhelés mértékére. 

Mégis, a város mintegy 4300 km hosszú úthálózatát (Erhart, 2007) és a Budafoki úton kimért 

fajlagos terheléseket (18. táblázat) figyelembe véve érzékelhető, hogy egy-egy 

csapadékesemény során jelentős mennyiségű nehézfém jut a főváros csatornahálózatába, 

majd onnan a szennyvíztisztító telepekre. A külterületi utakról lefolyó terhelés a 4.1.3 
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pontban bemutatott eredmények alapján valószínűleg szintén nem elhanyagolható. A 

lemosódó hányadot tehát indokolt közvetlen vizsgálatokkal jellemezni. 

 

A közlekedésre szolgáló burkolt útfelületekről lefolyó csapadékvizek szennyezettségét a 

3.1.1 és 3.1.2 pontokban leírt surrantós és mozgó járműves mérési programok eredményei 

alapján mutatom be. Célom nem csak a vízminőség többszempontú elemzése, hanem 

egyben a két eltérő mintavételi módszer összehasonlítása is. A mozgó járművel történő 

csapadékvíz mintázással kapcsolatban ugyanis – új módszer lévén – tisztázandó volt, hogy 

mire és mennyire reprezentatív. Két kérdésre kellett választ találni: egyrészt hogy 

befolyásolja-e a mintázó jármű kibocsátása a minták nehézfém-tartalmát („önmintázás” 

esetén a mozgó járműves minták koncentrációi helyszíntől és egyéb körülményektől 

függetlenül várhatóan szűk tartományban mozognának); másrészt, hogy változik-e a minta 

összetétele a hagyományos mintavételi módszerhez képest, és ha igen, mennyire. 

 

4.3.1 Mintacsoportok összehasonlítása 

 

A 20. és 21. táblázatok a két mérési program során begyűjtött minták statisztikáját mutatják 

be (a surrantós minták Sb és Cd tartalmát nem mértük, és a mozgó járműves minták közül 

sem mindegyikben, így ezekkel a fémekkel ebben a fejezetben nem foglalkozom). 

 
20. táblázat. Surrantós méréssorozat statisztikája (flakon koncentrációkból). 

 Lebegőanyag pH λ Zn Cu Ni Cr Pb 
 mg/L - mS/cm µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 

átlag 935 7,39 0,45 1262 241 41 48 103 
medián 576 7,39 0,42 1001 205 31 41 74 
szórás 1044 0,19 0,21 783 122 27 29 80 
maximum 4748 7,86 1,22 3812 585 108 132 373 
minimum 62 6,82 0,18 342 79 10 9 22 

 
21. táblázat. Mozgó járműves méréssorozat statisztikája. 

 Lebegőanyag pH λ Zn Cu Ni Cr Pb 
 mg/L - mS/cm µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 

átlag 3543 8,19 3,99 1934 590 103 96 181 
medián 2219 8,13 0,38 1278 435 64 66 131 
szórás 5249 0,47 8,54 2058 549 140 120 217 
maximum 32673 9,14 40,2 11736 2508 835 540 1175 
minimum 125 7,30 0,09 170 70 2 2 2 

 

Az eredmények összehasonlíthatósága érdekében mindkét csoport esetében rövid idejű 

átlagmintákból készült statisztika (a mozgó járműves mintázás alapból 5-10 perces átlagokat 

reprezentált, a surrantós mérésekből pedig az egyes flakonokban mért, egyenként 4 percet 

lefedő átlagkoncentrációkat használtam). A kiugróan magas mérési eredmények (melyek 
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okaira a 4.3.4 pontban térek majd ki) hatását legkevésbé magán viselő medián értékeket 

összevetve úgy tűnhet, hogy a közvetlenül az útburkolat felszínéről vett mintákban általában 

magasabb nehézfém koncentrációk tapasztalhatóak. Ez részben magyarázható lenne a 

lefolyás során bekövetkező hígulással, azonban – mint azt az alábbiakban részletesebben 

kifejtem – a háttérben más okok is meghúzódnak. 

 

Amennyiben a mozgó járműves mintahalmazt két eltérő forgalmi osztályra (városi jellegű és 

gyorsforgalmi jellegű) bontjuk, fény derül a különbség valódi okára. A 19. ábrán jól látható, 

hogy a gyorsforgalmi jellegű csoport és a surrantós mintapopuláció eloszlásai szinte 

megegyeznek (egyedül Ni és Cr esetében látszik érdemi eltérés a mintacsoportok alsó 

szegmensében), ugyanakkor szignifikáns különbség mutatkozik a városi és gyorsforgalmi 

jellegű csoportok eloszlásai között (leginkább Cu és Pb esetében, de kisebb mértékben 

minden fémnél). 

 

Összes Zn, Cu, Ni, Cr és Pb koncentrációk közúti csapadékvizekben
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19. ábra. Az egyes csapadékvíz mintacsoportokban mért összes nehézfém koncentrációk eloszlását 
érzékeltető boxdiagrammok (a dobozok közepén lévő vízszintes vonal a medián értéket, a dobozok alsó és 
felső szélei az alsó és felső kvartilist, a kinyúló pálcikák pedig a minimum és maximum értékeket jelölik). 

 

Hasonló jellegű forgalommal terhelt utakról tehát a két eltérő mintavételi módszer hasonló 

nehézfém koncentráció tartományokat eredményezett, míg az eltérő jellegű forgalommal 

terhelt utakról mozgó járművel gyűjtött minták koncentrációi jellemzően különböző 

tartományokban mozogtak. Látható továbbá, hogy az utóbbiak a surrantós mintáknál jóval 

szélesebb intervallumot öleltek fel, a koncentráció értékek pedig mindhárom csoport esetén 

jól beleillenek a szakirodalomban közölt adatok által lefedett intervallumba (9/a–9/b ábrák). 

Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy a mozgó járműves módszer nem a 

mintázó jármű kibocsátásait reprezentálja, hanem ténylegesen a mintázás ideje alatt bejárt 

útfelület csapadékvizének aktuális szennyezettségét. 
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4.3.2 Szennyezettség és kibocsátási határértékek 

 

A közúti csapadékvizek megengedhető szennyezettségét illetően jelenleg nincs érvényes 

jogi szabályozás. A mért koncentrációk jelentőségét ezért a pontforrás jellegű szennyvíz 

kibocsátásokra vonatkozó, felszíni vizek terhelhetőségét szabályozó 28/2004. KvVM rendelet 

határértékeivel (22. táblázat) való összehasonlítás segítségével érzékeltetem. A 19. ábrával 

összevetve látható, hogy a közúti csapadékvizekben mért Pb, Zn és Cu koncentrációk több 

alkalommal is meghaladták az érzékeny befogadókra érvényes emissziós határértékeket, sőt 

időnként az általános védettségi kategóriába eső befogadókra, illetve a közcsatornába 

bocsátás esetére vonatozó előírásokat is (elsősorban belterületen). Bár az útpályáról lefolyó 

szennyezett csapadékvizek esetében időszakos jellegű kibocsátásokról van szó, ez az 

eredmény arra enged következtetni, hogy felszíni vizekbe, illetve közcsatornába vezetésük 

kezelés nélkül nem tekinthető kockázatmentesnek. A jelenlegi gyakorlattal szemben tehát 

szükség volna a törvényi szabályozásra ezen a téren is. 

 
22. táblázat. Kibocsátási határértékek a felszíni vizek terhelhetőségét szabályozó 28/2004. KvVM rendelet 2., 4. 
és 5. sz. mellékletei szerint. 
befogadóba való közvetlen bevezetés esetén Cr Cu Ni Pb Zn 
Balaton vízgyűjtője és egyéb védett területek 200 500 500 50 1000 
általános védettségi kategória befogadói 1000 2000 1000 200 5000 
egyedileg megállapítható (min) 200 100 100 50 500 
egyedileg megállapítható (max) 2000 4000 2000 400 10000 
      
közcsatornába bocsátás esetén Cr Cu Ni Pb Zn 
nem időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés 1000 2000 1000 200 2000 
 

4.3.3 Fémarányok hasonlósága 

 

A vizsgált fémek relatív aránya a mozgó járműves és a surrantós mintacsoportban egyaránt 

meglehetősen stabilnak mutatkozott (egyedül a városi és gyorsforgalmi utakról gyűjtött 

minták között volt konzekvensen megfigyelhető különbség, melynek okáról a 4.4.1 pontban 

lesz szó). Továbbá, ha összevetjük az M0 Anna-hegyi szakaszának surrantós és mozgó 

járműves mintáit, azt láthatjuk, hogy az egyes fémek aránya ezekben nagyon hasonlít 

egymáshoz (20/a–20/b ábrák). A mozgó járművel történő gyűjtés eszerint tehát nem torzítja 

az útburkolat csapadékvizének összetételét. Ez az eredmény is arra utal, hogy a módszer jól 

alkalmazható a közúti csapadékvizek mintázására olyan helyeken is, ahol nincs lehetőség a 

hagyományos lefolyás-mintázásra. 
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M0 Anna-hegy
mozgó járműves

ujjlenyomat

Össz. Zn

Össz. Cu

Össz. Ni

Össz. Cr

Össz. Pb

 

M0 Anna-hegy
surrantó lefolyás

ujjlenyomat

Össz. Zn

Össz. Cu

Össz. Ni

Össz. Cr

Össz. Pb

 
20/a – 20/b ábrák. Öt nehézfém relatív arányát demonstráló ujjlenyomatok az M0 Anna-hegyi szakaszán mozgó 
járművel, illetve surrantóból gyűjtött csapadékvíz mintákban. Az egyes körgyűrűk egy-egy csapadékeseményt 
jelölnek. 
 

A 20/a–20/b ábrákon szereplő gyűrűk között megfigyelhető különbségek valószínűleg az 

egyes események eltérő forgalom-, illetve csapadékjellemzőiből fakadnak. Ezt a feltételezést 

támasztja alá, hogy a surrantós vizsgálatokban a fémarányok csak egyik eseményről a 

másikra változnak, a csapadékeseményen belüli mintasorozatokban viszont szinte teljesen 

megegyeznek, dacára a jellegzetes „first flush” jelenség miatt jelentősen változó (idővel 

csökkenő trendet mutató) koncentrációknak (21/a–21/b ábrák). 

 

M0 Anna-hegy (surrantó lefolyás)
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21/a ábra. Egy csapadékesemény koncentráció 
idősorai öt nehézfémre (M0 Anna-hegy). Markáns 
“first flush” jelenség figyelhető meg mindegyik vizsgált 
nehézfém esetében. 

M0 Anna-hegy (surrantó lefolyás)
#6 csapadékesemény idősora
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21/b ábra. Öt nehézfém egymáshoz viszonyított 
aránya egy csapadékesemény idősorában (M0 Anna-
hegy). Az arányok az erősen változó koncentrációk 
ellenére mindvégig stabilak. 

 

 

4.3.4 Hómátrix hatása 

 

Egy többnapos hideg periódust követő hóolvadás során gyűjtött mintacsoportban az összes 

vizsgált nehézfém igen magas koncentrációban volt jelen. A többi csapadékeseményhez 
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képest kiugró értékeket a 22/a–22/b ábrák az Üllői úti helyszín példáján keresztül 

demonstrálják (a többi helyszín esetében is hasonló arányú eltérések tapasztalhatóak). Ez a 

megfigyelés kvalitatív módon érzékelteti, hogy az út szélére félretolt hókupacokban néhány 

nap alatt jelentős mennyiségű nehézfém képes felhalmozódni, megerősítve a hó mátrix 

mások (Hallberg et al., 2007; Legret és Pagotto, 1999; Sansalone és Buchberger, 1996) által 

is megállapított erőteljes szennyezőanyag-csapdázó képességét. 
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22/a – 22/b ábrák. Hóolvadáskor gyűjtött minta (dec/16) kiugróan magas Zn, Cu, Pb, Cr és Ni koncentráció 
értékei az esők lefolyásából gyűjtött mintákhoz (többi oszlop) képest. 
 

A hó szivacsszerű szerkezete valószínűleg nem csak a nagyobb szemcseméretű ülepedő 

fém részecskék számára szolgál hatékony átmeneti tározóként, hanem jelentős adszorbeáló 

felületet képez az aeroszol részecskék számára is. Minthogy a fékbetétek kopása által 

kibocsátott anyagmennyiség kb. 50–70%-a, valamint az üzemanyag eredetű kibocsátások 

zöme (illetve még a gumikopás kisebb hányada is) az utóbbi mérettartományba esik (2.1.1, 

2.1.2 és 2.1.4 pontok), ez a terjedési útvonal szintén fontos lehet. Emellett gyaníthatóan a 

síkosságmentesítés céljából kiszórt sók miatt felerősödő korrózió kibocsátás növelő hatása 

sem hanyagolható el. 

 

A tapasztalt extrém magas nehézfém koncentrációkat minden bizonnyal az imént felsorolt 

tényezők együttesen okozták, ezek részletes vizsgálatára azonban jelen kutatás nem tért ki. 

Fémarányok tekintetében a havas minták hasonló viselkedést mutattak, mint az esős időben 

vett minták, azoktól szignifikánst eltérés nem volt tapasztalható. 

 
4.4. A lemosódó nehézfém terhelés és a forgalom viszonya 
 

A közúti csapadékvíz minták szennyezettségének vizsgálata során egyértelmű jelek utaltak a 

nehézfém koncentrációk és a forgalom jellege közötti összefüggésre, ami a kibocsátó 

források ismeretében tulajdonképpen várható is volt. A továbbiakban a járműforgalom és a 
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csapadékvizeket érő nehézfém terhelések közötti kapcsolat felállítása céljából két forgalmi 

jellemzőt vizsgáltam: a forgalom abszolút értékének, illetve dinamikájának hatását. 

 

4.4.1 Pulzáló és egyenletes forgalom eltérő jellegének hatása a lefolyás összetételére  

 

A városi és gyorsforgalmi utakról gyűjtött csapadékvíz minták nehézfém-szennyezettsége 

közötti különbség már a 19. ábrán is megmutatkozik. Ennél pontosabb képet kaphatunk, ha 

jobban megvizsgáljuk a mért koncentrációk eloszlásait. A 23/a–23/b ábrákon jól látszik, hogy 

az egyes mintapopulációk Zn és Cu esetében eltérő mértékben különülnek el egymástól, 

valamint az is, hogy az egyes eloszlásgörbék alakja a szélső értékektől eltekintve hasonló. A 

kétféle forgalmi csoportban mért nehézfém koncentrációk arányát az eloszlások központi 

60%-át lefedő tartományban kiszámítva megállapítható, hogy a városi és folyamatos 

forgalomból mért koncentrációk átlagos aránya Zn esetében 1,6 (±0,2); Cu és Pb esetében 

pedig 2,5 (±0,4), illetve 2,7 (±0,4). Említésre méltó a hasonlóság Luhana et al. (2004) Zn 

kopás tekintetében megállapított eredményével (az ő méréseik alapján a városi és külterületi 

használat közben bekövetkező gumiabroncs kopás aránya 1,5-nek adódott, és mint tudjuk, a 

közúti csapadékvizek Zn tartalmának jelentős része ebből a forrásból származik). 
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23/a – 23/b ábrák. Autópálya surrantóból (AS), illetve mozgó járművel (MJ) városi és gyorsforgalmi utakról 
gyűjtött csapadékvíz minták Zn és Cu koncentrációinak eloszlása. 
 

Mivel a mintázott belterületi és külterületi utak átlagos napi forgalomterhelése hasonló 

tartományban mozgott, az eltérések oka elsősorban a forgalom dinamikájában keresendő. A 

nehézfém kibocsátásokkal közvetlen okozati kapcsolatban álló fékezések és kanyarodások 

útkilométerre vetített száma ugyanis jóval magasabb városban, mint a jellemzően egyenletes 

haladási sebességű gyorsforgalmi utakon. Bár tény, hogy utóbbiak esetében a nagyobb 

sebességek miatt egy-egy fékezés vagy kanyarodás alkalmával erőteljesebb fajlagos kopás 
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lép fel, a városi forgalom állandó jellegű pulzálása miatt összességében a kisebb fajlagos 

kibocsátások ellenére is felülmúlja a gyorsforgalmi utakat. 

 

Szintén a lámpás kereszteződések, gyalogátkelőhelyek, illetve torlódások miatt előforduló 

gyakori fékezésekre utal, hogy a városi és gyorsforgalmi utakról gyűjtött csapadékvíz minták 

közötti különbség legmarkánsabban a Cu és Pb koncentrációk terén mutatkozott meg. Mint 

azt a 2.2.1 pontban kifejtettem, a Cu szinte kizárólag fékbetét kopásból származik, és 

napjainkban ez a forrás a közúti közlekedés egyik legjelentősebb Pb kibocsátója is egyben. 

A Zn koncentrációk tekintetében tapasztalható sokkal kisebb eltérés több okra vezethető 

vissza. Egyrészt a járművek Zn kibocsátásának döntő hányadáért felelős gumiabroncs kopás 

folyamatos haladás esetén is bekövetkezik (míg fékbetét kopás nem). Másrészt a mai 

gépjárművek kifinomultabb vezérlése (blokkolásgátlók elterjedése) csökkenti a fékezés miatti 

megcsúszások számát (a kigyorsításokét viszont nem). Végül, de nem utolsó sorban a 

mozgó járműves mintavételi módszer sajátosságából adódóan a kanyarodás szempontjából 

érintett, praktikusan az egyes kereszteződésekre leszűkíthető útszakaszok a több 

kilométeres átlagmintának jellemzően csak nagyon kis hányadát tették ki (realisztikusan 

nézve azonban a mintavétel így volt reprezentatív). 

 

A fenti megfontolások alapján az összes csapadékvíz mintában megvizsgáltam a Cu és Zn 

koncentrációk egymáshoz viszonyított arányát. A csapadékvíz esetleges hígító hatását így 

sikeresen ki lehetett küszöbölni, és a különböző koncentrációjú minták összetétele könnyen 

összehasonlíthatóvá vált. Az eredmények igazolták az előzetes várakozásokat: a gyakori és 

tömegesen előforduló fékezésekkel terhelt, városi jellegű forgalomból gyűjtött minták Cu/Zn 

aránya konzekvensen magasabbnak bizonyult, mint a folyamatos haladással jellemezhető 

gyorsforgalmi utakról származóké (24. ábra és 23. táblázat). A városi utakról vett minták 

természetesen nagyobb változékonyságot mutattak, hiszen a forgalom jellege is szélesebb 

intervallumban ingadozik, mint a gyorsforgalmi utak esetében. 
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24. ábra és 23. táblázat. Autópálya surrantóból (AS), 
illetve mozgó járművel (MJ) városi és gyorsforgalmi 
utakról gyűjtött csapadékvíz minták Cu/Zn arányainak 
eloszlásai, valamint medián, átlag és szórás értékei. 

 

minta forrása medián átlag szórás 
mozgó jármű 
(város) 0,36 0,37 0,07 

mozgó jármű 
(autópálya) 0,23 0,24 0,05 

autópálya 
surrantó 0,21 0,21 0,04 
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Igazán szemléletes képet kapunk akkor, ha a Cu és Zn koncentráció adatpárokat forgalmi 

jelleg szerint elkülönítve egy diagramon ábrázoljuk. A 25/a ábra a mozgó járművel gyűjtött 

csapadékvíz mintákat (kivéve a hóolvadásból származókat) három csoportba osztva mutatja 

be. A városi, illetve gyorsforgalmi utak melletti harmadik kategória egy speciális esetnek 

köszönhető: az M1/M7 autópályák közös bevezető szakasza ugyanis „formálisan” az 

utóbbiba lenne sorolható, a rajta bonyolódó forgalom jellege miatt azonban inkább az előbbi 

sajátosságait mutatja (a sűrű forgalomból fakadóan relatíve sok fékezés történik, ami a nagy 

sebesség miatt fajlagosan is nagyobb kibocsátásokkal jár, így a Cu/Zn arány inkább 

„városias” lesz). Az adatpárokból egyszerű lineáris regresszió segítségével jellemző Cu/Zn 

arányokat állapítottam meg a városias jellegű (pulzáló), illetve a folyamatos forgalomra (az 

előbbire 0,35, az utóbbira 0,22 adódott). A 25/b ábrán a mozgó járműves mintákból már csak 

a regressziós egyenesek láthatók, az ábrázolt pontok pedig az M0 Anna-hegyi surrantós 

mintázás esemény-átlagkoncentrációit reprezentálják, amelyek kismértékű eltéréssel ugyan, 

de alapvetően a gyorsforgalmi utakra megállapított trendvonalat követik. 
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25/a ábra. Pulzáló jellegű (városi típusú), illetve 
folyamatos forgalomból származó csapadékvizekre 
jellemző Cu/Zn arányok meghatározása lineáris 
regresszióval. 
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25/b ábra. Az M0-ról származó surrantós lefolyás-
minták Cu és Zn EÁK értékeinek viszonya a mozgó 
járműves mintákból nyert regressziós egyenesekhez. 

 

4.4.2 Kapcsolat a forgalom mértéke és a nehézfém koncentrációk között 

 

Mivel az utakról lefolyó csapadékvizek nehézfém-terhelésének kibocsátó forrásai a járművek 

mozgásához köthetők, erős kapcsolat feltételezhető a forgalom mértéke és a koncentrációk 

között. Ennek közvetlen vizsgálatára a surrantós mintavételi program (3.1.1 pont) mérési 

adatainak (csapadékjellemzők, forgalom és nehézfém koncentrációk) ismeretében volt 

lehetőségem. Az egyes csapadékesemények EÁK értékei és a koncentrációkat vélhetően 

befolyásoló tényezők közötti összefüggést többváltozós lineáris regresszióval elemeztem. 

Tételesen az alábbi tényezők hatását tanulmányoztam: 
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• H  csapadékmagasság 

• INT csapadék intenzitás 

• AF csapadékesemény alatti aktuális (óránkénti) forgalom 

• MSZIF a csapadékeseményt megelőző száraz időszak kumulált forgalma 

 

A módszer adatigényéhez viszonyítva a mintavételi program ideje alatt igen kevés (összesen 

15 db) olyan esemény adódott, ahol mind a négy paraméterre volt mért érték (24. táblázat). 

Ezért az egyes tényezők hatásának erősségét külön-külön és többféle csoportosításban is 

megvizsgáltam, a köztük lévő fontossági sorrend felállítása céljából. A statisztikai elemzés 

(parciális korreláció) szerint az EÁK értékek leginkább az aktuális forgalomra, másodsorban 

pedig a megelőző száraz időszak forgalmára voltak érzékenyek. A csapadékjellemzők 

hatása ugyanakkor nem mutatkozott jelentősnek, figyelembe vételükkel a regresszió jósága 

csupán a szabadsági fok növelése miatt javult. Természetesen más lett volna az eredmény, 

ha a koncentrációk helyett a terhelésekre gyakorolt hatást vizsgáltam volna (ebben az 

esetben a csapadékmennyiség szerepe megnő). A módszer széleskörű alkalmazhatósága 

szempontjából azonban sokkal praktikusabb volt a koncentrációkat vizsgálni. Így ugyanis a 

későbbi használat során kényelmesebben lehet majd különféle csapadék-forgatókönyvekkel 

dolgozni. 

 
24. táblázat. A többváltozós lineáris regresszió bemenő adatai: négy befolyásoló tényező és három 
nehézfém EÁK értékei, 15 csapadékeseményre. 

MSZIF AF H INT Összes Zn Összes Cu Összes Pb 
jármű jármű/h mm mm/h mg/L mg/L mg/L 

11 681 2 536 1 1 1,67 0,31 0,14 
84 551 3 314 3 4 1,75 0,34 0,15 
35 353 1 887 1,5 1 0,55 0,14 0,03 
68 534 1 170 1,5 1 0,53 0,13 0,03 
122 703 2 984 1 1 2,26 0,37 0,21 
15 977 2 600 1 1 1,64 0,29 0,15 
1 493 2 239 6 3 1,10 0,22 0,10 

105 286 546 1 1 1,22 0,24 0,07 
0 273 483 1 1 0,39 0,09 0,02 
0 161 483 1 1 0,36 0,09 0,03 

82 607 705 1 1 0,90 0,22 0,09 
99 275 1 555 3 32 1,23 0,21 0,11 
0 886 1 181 1 1 0,75 0,16 0,07 

377 356 1 228 3 2,5 1,74 0,36 0,10 
1 227 953 1 1 0,96 0,21 0,08 

 

A fentiek alapján végül kétváltozós lineáris regresszió segítségével határoztam meg az 

aktuális és a megelőző száraz időszak forgalma, valamint az egyes nehézfém EÁK értékek 

között fennálló függvénykapcsolatot (8. egyenlet) és annak gyorsforgalmi utakra vonatkozó 
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együtthatóit (25. táblázat). Megjegyzendő, hogy az egyenlet a bemenő adatok tartományán 

(24. táblázat) belül érvényes. 

 

 MeMeMSZIFMeAFMe SHMSZIFKAFKEÁK ±⋅+⋅= ,,   (8) 

 

ahol: EÁKMe = az adott nehézfém esemény-átlagkoncentrációja [mg/L] 

 AF = az aktuális (csapadékesemény alatti) forgalomterhelés [ezer jármű/h] 

 KAF,Me = az aktuális forgalom együtthatója [-] 

 MSZIF = a csapadékot megelőző száraz időszak kumulált forgalma [ezer jármű] 

 KMSZIF,Me = a megelőző száraz időszak forgalmának együtthatója [-] 

 SHMe = az előrejelzés standard hibája [mg/L] 

 
25. táblázat. Közutakról lefolyó csapadékvizek összes Zn, Cu és Pb esemény-átlagkoncentrációjának 
becslésére kidolgozott (8) egyenlet gyorsforgalmi utakra érvényes együtthatói (és konfidencia intervallumaik), 
a becslés standard hibájával, valamint a regressziós illesztés jóságát jellemző R2 értékekkel. 
  KAF KMSZIF SH R2 korrigált R2 

Zn 0,544 (±10%) 3,2 · 10-3 (±26%) ±0,327 0,94 0,86 

Cu 0,101 (±10%) 6,9 · 10-4 (±24%) ±0,064 0,94 0,86 
Pb 0,051 (±11%) 1,4 · 10-4 (±62%) ±0,033 0,92 0,83 

 

A regresszióhoz felhasználtakon kívül további két, sikeresen mintázott csapadékesemény 

esetében a forgalomszámláló berendezés meghibásodása miatt hiányoztak forgalom adatok. 

Annak érdekében, hogy valamilyen formában mégis hasznosíthatóak legyenek ezek az 

minták, megvizsgáltam a hiányzó adatok pótlásának lehetőségeit. A rendelkezésemre álló 

kiterjedt (kihagyásokat nem számítva 400 napot felölelő) forgalom adatsor birtokában a 

feladat idősor-elemzéssel és egyszerű statisztikai módszerekkel egyaránt kivitelezhető lett 

volna. Tekintettel arra, hogy mindössze két adatpont pótlása volt a cél, az utóbbi megoldást 

választottam. 

 

Az aktuális forgalom értékek becsléséhez kigyűjtöttem a szóban forgó csapadékesemények 

időpontjával megegyező napok (szombat) azonos óráinak (17:00–18:00, illetve 18:00–19:00) 

értékeit (összesen 59 db ilyen volt). Hasonlóképpen jártam el a csapadékeseményeket 

megelőző száraz időszakok forgalmának becslése esetében is; ehhez a pótlandó időszak 

idejével és hosszával (17:00–18:00 előtti 102 h, illetve 18:00–19:00 előtti 1 h) megegyező 

időintervallumokat használtam fel a rendelkezésre álló adatsorból. A kérdéses adatpontok 

várható értékeként az átlagot, bizonytalansági tartományként pedig az értékek egyszeres 

szórását vettem figyelembe (26. táblázat). 
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26. táblázat. Szombati napok két adott órájára vonatkozó aktuális forgalmak, valamint a hozzájuk tartozó 102, 
illetve 1 órás kiterjedésű megelőző száraz időszakok összegzett forgalmának statisztikája az M0 Anna-hegyi 
pihenőjénél. 
  Aktuális forgalom [jármű/h]  Megelőző száraz időszak forgalma [jármű] 
  17-18 h 18-19 h  17-18 h (-102 h) 18-19 h (-1 h) 
medián  2 301 2 000  221 838 1 151 
átlag  2 321 2 064  216 667 1 161 
szórás  327 355  27 095 164 
 

A hiányzó adatok valószínű értéktartományának ismeretében a (8) egyenlet segítségével 

megbecsültem a két csapadékesemény EÁK értékeit. Ezeket a mért értékekkel összevetve 

lehetőség nyílt a regressziós egyenletek szűkre szabott ellenőrzésére is. E szerény kísérlet 

eredménye szerint – a becslés és az adatpótlás bizonytalanságainak figyelembevételével – 

az összefüggések elfogadhatónak bizonyultak (26/a–26/b ábrák). 
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26/a – 26/b ábrák. Mért, valamint kétváltozós regresszióból nyert összefüggésekkel becsült összes Zn és Cu 
EÁK értékek összehasonlítása. A becslés hibasávját kék, a 95%-os predikciós intervallumot piros szaggatott 
vonalak jelölik. A regresszióból forgalom adathiány miatt kihagyott pontok zöld színnel szerepelnek, ezeknél a 
becslés és a forgalom adatpótlás eredő bizonytalanságát hibaintervallumok érzékeltetik. 
 

A városi útfelületekről lefolyó csapadékvizekre részletes forgalmi és csapadék adatok híján 

nem lehetett hasonló elemzést végezni. Kvalitatív módon azonban ennek a mérési 

programnak az eredményei is alátámasztják a koncentrációk forgalomfüggését. A 

hétköznapokon, illetve hétvégén gyűjtött csapadékvíz minták nehézfém koncentrációi 

ugyanis jellemzően eltérő tartományokba esnek (27/a–27/b ábrák). Különösen a városi 

helyszíneken válik szét élesen a két csoport, ami jól magyarázható a hétvégi 

forgalomcsökkenéssel. A gyorsforgalmi utak esetében a hétköznapi és hétvégi forgalom 

közötti különbség nem ennyire erőteljes (a városi utakhoz képest egyenletesebb a forgalom 

heti eloszlása), amit jól tükröz a két csoport nagyobb átfedése. 
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27/a – 27/b ábrák. Mozgó járművel hétköznapokon és hétvégén gyűjtött csapadékvíz minták eltérő koncentráció 
tartományainak érzékeltetése Cu–Zn adatpárokkal. A kiugróan magas értékek hóléből származnak (4.3.4 pont). 
 

Kvantitatív leírás céljából a 4.4.1 pontban megállapított arányok segítségével a (8) egyenlet 

folyamatos autópálya forgalomra megállapított együtthatóit (25. táblázat) pulzáló városi 

forgalomra adaptálhatjuk (27. táblázat), ezáltal becsülhetővé válik a városi utakról lefolyó 

csapadékvizek minősége is. Az ekképpen módosított együtthatók alkalmazhatósága 

annyiban korlátozott, hogy nem közvetlenül a városi forgalomból vett minták regressziójából 

születtek, hanem áttételesen a gyorsforgalmi utakra kapott eredményekből. Mindazonáltal 

jelenleg nem ismert ennél kifinomultabb módszer. 

 
27. táblázat. Közutakról lefolyó csapadékvizek összes Zn, Cu és Pb esemény-átlagkoncentrációjának 
becslésére kidolgozott (8) egyenlet városi utakra adaptált együtthatói (és konfidencia intervallumaik) a 
becslés standard hibájának számítási módjával (melyhez szükséges az adott forgalmi adatokkal 
gyorsforgalmi utakra kiszámított elméleti EÁK érték). 
  KAF KMSZIF SH 

Zn 0,881 (±17%) 5,2 · 10-3 (±30%) ±(0,280+0,054*(EÁKgyorsforgalmi)2)½  
Cu 0,251 (±18%) 1,7 · 10-3 (±28%) ±(0,025+0,144*(EÁKgyorsforgalmi)2)½  
Pb 0,139 (±18%) 3,7 · 10-4 (±64%) ±(0,008+0,161*(EÁKgyorsforgalmi)2)½  

 

Az előbbiekben ismertetett módszer segítségével becsült EÁK értékek, valamint az egyes 

csapadékesemények során lefolyó vízmennyiség ismeretében már egy-egy konkrét 

helyszínre vonatkozóan is megbecsülhető a csapadékvizek várható (vagy már megtörtént) 

nehézfém-terhelése. Erre a 4.5.2 pontban mutatok be egy példát. A módszer alkalmazása 

során várható hibák becsléséhez a 3. Melléklet nyújt bővebb segítséget. 

 

4.5. A lemosódó nehézfém terhelések becslésének lehetőségei 
 

A közúti csapadékvizek lefolyásának befogadóit érő nehézfém-terhelések jellemzően hosszú 

időtávon fejtik ki káros hatásaikat, becslésük ezért elsősorban nagyobb időléptékre végezve 

releváns. Amennyiben nagyobb területen (országos, vagy regionális szinten) szeretnénk 
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megbecsülni a lemosódó hányadot, kézenfekvő megoldás a fajlagos kibocsátásokra alapuló 

kalkuláció viszonylag egyszerű módszerének használata (4.5.1 pont). Konkrét helyszínek 

esetében viszont jelentős hibát követhetünk el a fajlagos kibocsátási tényezők helytelen 

megválasztásával, ezért megfelelőbb választás a helyi forgalomra épülő számítási módszer 

alkalmazása (4.5.2 pont). 

 

4.5.1 A nehézfém kibocsátás lemosódó hányadának becslése országos léptékben 

 

A közúti közlekedés által Magyarországon 2008-ban kibocsátott nehézfémek mennyiségére 

vonatkozó becslést a 4.1 alfejezetben ismertettem. A csapadékvíz által lemosott hányadot az 

emisszió számításra épülő eljárással, jármű (j) és úttípus (ú) kategóriánkénti bontásban a (9) 

egyenlet szerint becsültem meg. 

 

 LkjúkMeajúaMefjúfMejúMe WEWEWEL δ±⋅+⋅+⋅= ),(,),(,),(,),(  (9) 

 

ahol: LMe = az adott nehézfémből (Me) lemosott mennyiség [kg/év] 

 EMe,f = (Me) fékbetét kopás emissziója (4.1.3 pont) [kg/év] 

 EMe,a = (Me) gumiabroncs kopás emissziója (4.1.3 pont) [kg/év] 

 EMe,k = (Me) kipufogó emissziója (4.1.3 pont) [kg/év] 

 Wf = fékbetét kopás eredetű részecskék lemosódási tényezője [-] 

 Wa = gumiabroncs kopás eredetű részecskék lemosódási tényezője [-] 

 Wk = kipufogó eredetű részecskék lemosódási tényezője [-] 

 δL = a becslés bizonytalansága [kg/év] 

 

A becslés bizonytalanságát egyrészt az emisszió becslés bizonytalanságai (4.1 alfejezet), 

másrészt a lemosódási együtthatók értékeinek pontatlansága határozza meg. A kibocsátott 

nehézfémek csapadékvízzel lemosódó hányadát alapvetően a részecskék méreteloszlása 

befolyásolja, de szerepet játszik az útburkolathoz való tapadás és a nedves kiülepedés is 

(ami függ a csapadék halmazállapotától és intenzitásától). Mivel az utóbbi hatások inkább 

rövid időtávon érvényesülnek, ezért a hosszú távú becslés során elhanyagoltam őket, és a 

lemosódó anyagmennyiség arányára csak a különböző források által kibocsátott szemcsék 

durva és finom méretfrakciók közötti megoszlásából következtettem. 

 

Gumiabroncs kopás esetében a jellemzően durva szemcseméret miatt 85-95%-ra becsültem 

a lemosódó hányadot (Wa), a döntően finom (aeroszol részecske) mérettartományú kipufogó 

emisszióknál pedig 10-20%-ra (Wk). Nehezebb volt a feladat a fékbetét kopásból származó 
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részecskék esetében, a durva és finom frakciók arányát ugyanis számottevő bizonytalanság 

jellemzi (2.1.1 pont). Szakirodalmi adatok alapján a fék kopástermékek lemosódási tényezője 

(Wf) meglehetősen tág határok közé tehető, körülményektől függően kb. 20-60% között 

változhat. Az ebből fakadó bizonytalanságot a csapadékvíz lefolyás terepi méréséből 

származó eredmények segítségével sikerült csökkenteni, az alábbiakban leírtak szerint. 

 

Az országos lemosódás (9) egyenlet szerint becsült értékeiből származtatott, és a valós 

csapadékvíz mintákban mért Cu/Zn arányok (4.4.1 pont) összehasonlításával lehetőségem 

nyílt megvizsgálni a lemosódó hányad becslésének érzékenységét a bemenő kopási 

paraméterek, valamint a fék kopástermékek lemosódási tényezőjének bizonytalanságára. A 

28/a–28/b ábrák az emisszió becsléshez használt kopási ráták (14. táblázat) +/-25%-os 

eltérésének hatását mutatják a fékbetét kopástermékek lemosódási együtthatójának 

valószínű tartománya függvényében. 
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28/a – 28/b ábrák. Csapadékvizek becsült Cu/Zn arányának érzékenysége a kopási ráták +/-25%-os 
megváltozására és a fékbetét kopás lemosódási együtthatójának bizonytalanságára városi utak és országutak 
esetén. A helyszíni mintákban mért értékek átlagát vízszintes vastag vonalak, szórását szaggatott vonalak jelölik. 
 

Jól látható, hogy a becsült lemosódásból származtatott Cu/Zn arányok a kopási ráták 

alapértékeivel számolva mindkét forgalomtípus esetében Wf ≅ 0,27 esetén egyeznek meg a 

csapadékvíz mintákban mért tényleges értékek átlagával. A kopási ráták +/-25%-os 

megváltoztatása Wf ≅ 0,2–0,35 tartományt eredményez, ami a mért Cu/Zn értékek 

szórásának figyelembe vételével még a legkedvezőtlenebb esetekben sem terjed a 0,15–0,4 

intervallumon kívülre. Figyelemre méltó összhang vehető észre a 4.2.3 pont eredményeivel. 

 

A fentiek alapján nem valószínű, hogy a gumiabroncs, illetve a fékbetét kopás az emisszió 

becslés során alkalmazott értékektől országos átlagban +/-25%-nál nagyobb mértékben 

eltérne. A fékbetét kopástermékek lemosódási tényezőjét pedig 0,27 +/-25%-ra becsülhetjük. 

A 28/a–28/b ábrákból az is látszik továbbá, hogy a fékbetét, illetve gumiabroncs kopás 
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rátáinak változása egymással ellentétes hatást fejt ki a Cu/Zn arányra: a fékkopás erősödése 

növeli, a gumi kopás erősödése viszont csökkenti azt. 

 

A csapadékvíz lefolyás Cu, Zn, Pb, Cd és Sb terhelésére ily módon becsült eredményeket, 

valamint a hozzájuk tartozó bizonytalanságokat járműkategória, úttípus, illetve kibocsátó 

forrás szerinti bontásban a 29/a–29/e ábrák mutatják be. Jól látszik, hogy a csapadékvíz 

lefolyás nehézfém-szennyezettségét fémenként eltérő források okozzák, de jelenleg a 

fékbetétek és gumiabroncsok kopása a legfőbb kibocsátó. Az ólom terheléssel kapcsolatban 

megjegyzendő, hogy a valós érték a 4.2.2 pontban közölt mérési eredmények alapján az 

ábrán mutatotthoz képest kb. egy nagyságrenddel nagyobbnak várható. 
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29/a – 29/e ábrák. Magyarország városi és országúti 
közlekedéséből származó összes Cu, Sb, Zn, Pb és 
Cd csapadékvíz-terhelés fajlagos kibocsátási 
tényezők alapján becsült mennyisége 2008-ban 
három fő járműkategória és három fő kibocsátó forrás 
szerinti bontásban. A becslés eredő bizonytalanságát 
pozitív irányban feltüntetett hibasávok érzékeltetik. 
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4.5.2 Terhelésbecslő módszerek összehasonlítása az M0 Anna-hegyi szakaszán 

 

A közutakról lefolyó csapadékvizek nehézfém-terheléseit nem csak a 4.5.1 pontban 

bemutatott fajlagos kibocsátásokra alapuló eljárással becsülhetjük meg, hanem a 4.4.2 

pontban ismertetett új módszer segítségével számított EÁK értékek és az egyes 

csapadékesemények során lefolyó vízmennyiségek ismeretében is. Mivel ez a módszer 

megköveteli a bemenő adatok részletes ismeretét, használata főleg lokálisan, egy-egy 

konkrét helyszínre szűkítve kényelmes. 

 
Az M0 autóúton elvégzett surrantós mintavételi program során kimért csapadékesemények 

lehetőséget nyújtottak a két terhelésbecslő módszer összehasonlítására. Mindkét esetben 

tizenöt csapadékesemény összegzett lemosódására vonatkozóan végeztem el a becslést. A 

fajlagos kibocsátások módszerénél az egyes csapadékesemények terhelését a megelőző 

száraz időszak és a csapadékos időszak futásteljesítményének összegéből számítottam; a 

kibocsátási tényezőket illetően pedig kétféle forgatókönyvet vizsgáltam. Az (1) esetben a 14. 

táblázatban közölt átlagos külterületi értékekkel, a (2) esetben pedig – az út gyorsforgalmi 

jellege miatt  – ezeknél jóval alacsonyabb rátákkal számoltam (személygépjárműveknél 5 

mg/jármű-km fékbetét és 40 mg/jármű-km abroncs kopás, teherjárműveknél 15 mg/jármű-km 

fékbetét és 120 mg/jármű-km abroncs kopás). A módosított értékek megválasztásának 

demonstratív célja volt, ami az alábbiakból ki fog derülni. 

 

A tizenöt csapadékesemény során lemosott anyagmennyiségekre vonatkozó becsült, illetve 

mért értékeket útkilométerre vonatkoztatva a 30/a–30/b ábrák mutatják be. Az eredmények 

egyrészt jól mutatják, hogy a fajlagos kibocsátások módszere Pb tekintetében mindkét 

forgatókönyv esetében jelentős mértékben alábecsüli a mért terheléseket (az eltérés kb. egy 

nagyságrendnyi). Amint a 4.2.2 pontban már megállapítottam, ennek valószínű oka a 

fékbetétek Pb tartalmával kapcsolatos nagyfokú bizonytalanság. A 30/a ábrából jól látszik 

továbbá, hogy a fajlagos kibocsátások módszerét átlagos értékekkel alkalmazva ebben az 

esetben a valóstól jócskán eltérő eredményeket kaptunk (mintegy háromszoros felülbecslés 

tapasztalható). A bemenő kopási paraméterek helyszínhez adaptálásával ugyanakkor jól 

megközelíthető a mért érték. A fajlagos kibocsátások módszerének konkrét helyszínre 

történő alkalmazása esetén tehát a kopási tényezők „jó” megválasztása kulcsfontosságú, a 

pontosság ugyanis nagyban függ ezektől a paraméterektől. Jelenlegi ismereteink alapján a 

kopás mértékének „jó” megválasztásához sajnos kevés támpont adható, ami a fajlagos 

kibocsátások módszerének alkalmazhatósági területét a nagy térbeli léptékű, hosszú időtávú 

vizsgálatokra korlátozza. 
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30/a ábra. Tizenöt valós csapadékesemény során az 
M0 autóút Anna-hegyi szakaszáról lemosott Cu, Zn és 
Pb mért, valamint EÁK, illetve fajlagos kibocsátások 
alapján becsült mennyiségei (utóbbi esetében kétféle 
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30/b ábra. Az M0 autóút Anna-hegyi szakaszáról 
lemosott Cu mért, valamint EÁK, illetve fajlagos 
kibocsátások alapján becsült mennyisége tizenöt 
valós csapadékeseményre egyenként kiszámítva (az 
utóbbi csak a 2. számú forgatókönyv alapján). 

 

A vizsgált helyszínen sokkal megbízhatóbbnak bizonyultak az EÁK alapú becslés 

eredményei. Ezeknek a mért értékekkel való igen jó egyezése részben annak tudható be, 

hogy a módszer kifejlesztéséhez ugyanezeket a méréseket használtam fel (tehát az egyezés 

nem tekinthető validálásnak). Ugyanakkor jól érzékelhető, hogy a módszer igazi előnye 

valójában csapadékesemény léptékben történő alkalmazásból (30/b ábra), illetve a száraz és 

csapadékos időszakok forgalmának terhelésre gyakorolt hatásainak eltérő súlyozásából 

származik (a fajlagos kibocsátások módszere ugyanis nem veszi figyelembe a kettő között 

fennálló különbséget, ezért több eseménynél túl- vagy éppen alábecsül).  

 

Végeredményben tehát megállapítható, hogy éves időléptéknél rövidebb idejű, illetve lokális 

vizsgálatokhoz célszerűbb az EÁK becslésre alapozott megközelítés használata. A fajlagos 

kibocsátások módszere ugyanakkor biztonsággal ajánlható éves, vagy annál hosszabb 

időtávú, nagy térbeli léptékű (országos vagy regionális) emisszió becslések céljára, 

melyekhez viszonylagos egyszerűsége miatt kézenfekvőbb az alkalmazása. 



 71 

5. Eredmények összefoglalása tézisekben 

1. Tézis 

 

Fajlagos emissziókra épülő módszert dolgoztam ki a közúti közlekedés által kibocsátott 

nehézfémek mennyiségének, valamint a kibocsátások csapadékkal lemosódó hányadának 

hosszú időtávú becslésére. A módszer használatát 2008-as magyarországi forgalmi adatok 

alapján demonstráltam. A fékbetét kopástermék kibocsátások csapadékkal lemosódó 

hányadát a csapadékvíz lefolyásban mért Cu/Zn arányok alapján 20-35%-ban határoztam 

meg, ami szűkebb intervallum, mint a szakirodalom által valószínűsített tartomány. Ezáltal a 

becslés bizonytalanságát sikerült csökkenteni. Az országos emisszió becslés eredménye a 

városi gépjárműforgalom kitüntetett szerepét igazolja: bár az összes forgalomnak csak 

mintegy negyede zajlik városi környezetben, a fékbetét kopás közel fele és a gumiköpeny 

kopás harmada itt következik be. 

  

Publikáció: [1] 

2. Tézis 

 

Két újfajta mintavételi eljárást fejlesztettem ki a közutak felületi szennyeződésének száraz, 

illetve csapadékos időben történő vizsgálatára. A mozgó járműves útfelületi csapadékvíz 

mintázás a hagyományos, vízelvezető rendszerből történő lefolyás mintázás alternatívája. 

Előnye hogy bármilyen helyszínről transzport veszteségek nélkül gyűjthetünk vele közúti 

csapadékvíz mintákat, továbbá hogy egy-egy csapadékesemény alatt egy járművel több 

helyszín vizsgálata is megoldható. A nehézfém koncentrációk abszolút értékeinek és 

egymáshoz viszonyított arányainak elemzésével igazoltam, hogy a mozgó járműves 

mintázás a hagyományos módszerre nézve reprezentatív. A nagynyomású mosóval végzett 

porminta gyűjtés előnye, hogy segítségével száraz időszakban is előidézhető a mozgó 

járművek kerekei által az út felületén lévő szennyeződésekre csapadékos időben kifejtett 

mobilizáló hatás, ezáltal tanulmányozható a potenciálisan lemosódó nehézfém 

szennyeződés mértéke és annak térbeli eloszlása. 

 

Publikáció: [3] , [4] 
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3. Tézis 

 

Mérésekkel kimutattam, hogy az útburkolatra lerakódó forgalmi eredetű nehézfémek felületi 

terhelésének térbeli eloszlása két jellemző csoportba sorolható, ami elsősorban a kibocsátó 

források különbözőségéből fakad. A szinte kizárólag fékbetét kopásból származó réz, 

antimon, illetve ólom terhelés: 

• arányos a fékezések gyakoriságával, 

• száraz időszakban is mobilizálódik, 

• jellemzően az útpadka mentén gyűlik össze, 

• a padkától az út belseje felé haladva lecsökken a háttér értékre, 

• az út keresztmetszetében kialakuló gradiens a légmozgások általi transzport erőssége 

és térbeli egyenletessége függvényében változik. 

 

Az elsődlegesen gumiköpeny gördülési kopásból származó cink és kadmium terhelés: 

• a fékezések gyakoriságától kevésbé függ, 

• száraz időszakban csak kis mértékben mobilizálódik 

• jellemzően az útburkolat felületéhez kötődik, 

• egyenletesebben oszlik el az út keresztmetszetében, 

• jellemzően magasabb a háttér értéknél. 

 

Publikáció: [3] 

4. Tézis 

 

Városi helyszíneken végrehajtott mérésekkel kimutattam, hogy az útburkolatról lemosott 

iszap állagú hordalék fékbetét kopásból származó réz és antimon tartalmának a felszáradást 

követően csak 27(±9) %-a, illetve 28(±16) %-a marad meg az útpadka melletti porban. Ezek 

az arányok jó egyezést mutatnak az 1. Tézis fékbetét kopástermékek lemosódására 

vonatkozó megállapításával. A hiányzó hányadot olyan, levegőből kimosott aeroszol 

részecskék teszik ki, melyek a burkolaton visszamaradó nedves por kiszáradását követően, 

természetes és járművek által előidézett légmozgások általi felkeveredés révén 

visszakerülnek a légkörbe. A jelenségből fontos gyakorlati következtetések vonhatók le: 

 

• közvetlenül csapadékesemények után végzett, kis szemcseméret tartományban is 

hatékony úttisztítással jelentős nehézfém terheléstől mentesíthető a városok levegője; 
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• a csapadékvízzel lefolyó réz, antimon és fékbetét kopásból származó egyéb nehézfém 

terhelések döntő hányada finom szemcsemérete miatt nehezen ülepedő szuszpenziót 

képez, ami a vízzel együtt mozogva deszorpció és oldódás nélkül is messzire eljuthat. 

 

Publikáció: [3] 

5. Tézis 

 

Autópályák és városi utak felületéről lefolyó csapadékvíz minták elemzésével igazoltam, 

hogy a városi gépjárműforgalom nehézfém kibocsátása magasabb. A két mintacsoportban 

megfigyelt nehézfém koncentrációk átlagos aránya (város/autópálya) fémtípusonként eltérő: 

cink, réz és ólom esetében rendre 1,6±0,2; 2,5±0,4 és 2,7±0,4. Az eltéréseket a forgalom 

dinamikájának és az egyes fémek forrásainak különbözősége okozza. Városi jellegű 

forgalomban intenzívebb a fékbetétek kopása, így a réz és ólom emisszió is, mint az 

autópálya forgalomban. A gumiabroncsok kopása viszont egyenletes haladás során is fellép, 

a városi és autópálya forgalom cink kibocsátásai közötti különbség ezért kisebb, mint a 

fékbetéthez köthető fémek esetében. A közúti csapadékvizek réz és cink tartalmának aránya 

tehát a forgalom dinamikájának jó indikátora. Méréseimmel megállapítottam, hogy a Cu/Zn 

arány városi jellegű forgalommal terhelt utakról lefolyó csapadékvizekben 0,36 (±0,07), 

szemben az autópályákon tapasztalt 0,23 (±0,05) értékkel. 

 

Publikáció: [1], [4] 

6. Tézis 

 

Útburkolatról származó csapadékvizek vizsgálata alapján összefüggéseket állítottam fel a 

folyamatos forgalommal terhelt autópályák és a pulzáló forgalommal terhelt városi utak 

felületéről lefolyó csapadékvizek cink, réz és ólom esemény-átlagkoncentrációi, valamint a 

kibocsátásokat befolyásoló két legfontosabb tényező: a csapadékesemény alatti aktuális 

forgalom és a csapadékeseményt megelőző száraz időszak összegzett forgalma között. Az 

összefüggéseket érvényességi intervallumukon belül használva csapadék lefolyás és 

forgalmi adatok ismeretében a közúti csapadékvizek cink, réz és ólom terhelése egy-egy 

konkrét helyszínen is megbecsülhető. 

 

Publikáció: [2] 
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1. Melléklet 
 

Az SWMM modell alkalmazása az M0 autóút mintavételi pontjában 

csapadékeseményenként lefolyó vízhozamok előállítására 

 

A mintázott surrantó vízgyűjtőjét az M.1.1 ábra szerint határoztam meg. Mivel oldalirányban 

az egész útpálya egy irányba dől, és az elválasztó betonelemek között át tud folyni a víz, az 

út teljes keresztmetszetével kalkuláltam. A vízgyűjtő méretét és a mintázó elhelyezkedését 

szemléltetésképpen a helyszínről készült nyilvános műholdképen (M.1.2 ábra) is bejelöltem. 

 

 
M.1.1 ábra. A mintázott útszakasz lefolyásviszonyai, és a mintavételi ponthoz tartozó vízgyűjtő terület. 

 

Az SWMM modellben téglalap formára egyszerűsített vízgyűjtőt definiáltam, amit az M.1.3 

ábrán  bemutatott módon 5 db 4x15m méretű részvízgyűjtőre osztottam. Ezek oldalirányú 

lejtését 1%-nak, felületi tározását 0,5 mm-nek, Manning-tényezőjét pedig 0,01-nek vettem 

fel.  A részvízgyűjtőkről lefolyó vizet az út szélén definiált aszimmetrikus háromszög alakú 

árokba vezettem, melynek út felőli lejtőaránya 1:100; padka felőli lejtőaránya 10:1, mélysége 

0,1 m, Manning-tényezője pedig 0,015. Az árok, valamint a surrantó hosszanti 

lejtésviszonyait a helyszínnek megfelelően alakítottam ki (M.1.4 ábra). A lefolyás modellezés 

kinematikus hullámmal történt. 

 

M7 felé 

M5 felé 

20 m 

15 m 

szervizút 
surrantó árok mintavevő É 

vízgyűjtő hozzávetőleges határa 
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M.1.2 ábra. A mintavételi pont és a hozzá tartozó vízgyűjtő terület műholdfelvételen. 

 

 
M.1.3 ábra. A mintázott vízgyűjtő reprezentációja SWMM modellben részvízgyűjtőkkel. 
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M.1.4 ábra. A mintaterület lefolyását összegyűjtő padka menti árok és a surrantó hosszanti lejtésviszonyai. 

 

A modellezett vízgyűjtő kis mérete, valamint 100%-ban burkolt mivolta miatt a lefolyó 

árhullámok lefutása hűen tükrözte a bemenő intenzitás adatsorok alakját (példaként két 

csapadékeseményt mutatok be a M.1.5/a – M.1.5/d ábrákon). Ennek alapján kijelenthető, 

hogy a lefolyás modellezés esetleges hibái alapvetően csak a csapadékadatok 

pontatlanságából adódhattak. 
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M.1.5/a - M.1.5/d ábrák. Két modellezett csapadék intenzitás-diagramja és modellezett lefolyása. 
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2. Melléklet 
 

Fékbetét kopástermékek visszakeveredési arányának levezetése Cu példáján keresztül 

(Sb esetében analóg módon alkalmazható) 

 

Feltételek: 

 

• lemosódott összmennyiség (Ö) = maradó hányad (M) + visszakeveredő hányad 

• Zn kopástermékek megoszlása: 75% gumiabroncs, 25% fékbetét 

• Zn gumiabroncs kopástermékek nem keverednek vissza 

• Zn fékbetét kopástermékek a Cu fékbetét kopástermékekkel megegyező módon 

viselkednek 

 

Csapadékvízben (Ö) és száraz útszéli porban (M) mért Cu/Zn arányok hányadosát képezve: 
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Alkalmazva rézre és antimonra: 
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A kapott értékekhez tartozó szórások a hibaterjedés hányados képzésre vonatkozó szabálya 

szerint a számlálóban és a nevezőben szereplő mennyiségek (itt: Cu/Zn, illetve Sb/Zn 

összes és maradó arányai) relatív szórásainak négyzetösszegéből számíthatóak (amely a 

hányados relatív szórásának négyzetét adja meg). 
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3. Melléklet 
 

A forgalom alapú esemény-átlagkoncentráció becslő módszer relatív standard hibái 

 

A 4.4.2 pontban ismertetett, forgalom adatokra alapuló esemény-átlagkoncentráció becslő 

eljárás (8. egyenlet, illetve 25. és 27. táblázatok) alkalmazása esetén minden egyes becsült 

EÁK értékhez külön bizonytalanság tartozik. A módszer segítségével kiszámított terhelések 

becslésénél ezeket csapadékeseményenként, a lefolyás becslés bizonytalanságával együtt 

kell figyelembe venni, a hibaterjedés szabályai szerint. A becslés eredő bizonytalanságának 

kiszámításához nyújtanak segítséget az alábbi diagrammok, melyek a kétféle forgalomtípus 

esetén becsült koncentrációkhoz tartozó relatív standard hiba értékeket adják meg (a görbék 

kiterjedése egyben az eljárás alkalmazhatósági tartományát is szemlélteti). 
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M.3.1/a - M.3.1/c ábrák. A forgalom adatokra 
alapuló esemény-átlagkoncentráció becslő eljárással 
számított összes Zn, Cu és Pb EÁK értékekhez 
tartozó relatív standard hibák városi és 
gyorsforgalmi utak esetében. 
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