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Alkalmazott műszer, mérési módszer
A méréseket 10 mérési ponton, 3 alkalommal, mérési pontonként 10 percig, TSI P-TRAK 8525
típusú kondenzációs részecskeszámlálóval végeztük 10 másodperces átlagok felhasználásával. A
műszer kalibrációjának érvényességéről gondoskodtunk a méréssorozat alatt. A műszer
mintavételezése 100 mérés/másodperc, ezeket átlagolja tetszés szerint 1 másorperc vagy annál
hosszabb időtartamra.

Mérés 2018. február 9-én az Országzászló téren

Időjárási viszonyok
Téli, és nyár eleji hőmérsékletek fordultak elő a három mérés alatt, csapadék nem volt.  A
legalacsonyabb hőmérséklet -11,6º C (2018.03.1., 00.22, Fennsík és Kunyhó u. sarok), a
legmagasabb hőmérséklet 26,8º C (2018.4.25., 18.21, Angeli út és Zambelli u. sarok).

Autópályák
A legszennyezettebb mérési pont a Március 15. utca és Füttyős utca sarkán található, az M0
autópálya mellett, a szélső forgalmi sávtól 41 méterre. Itt a részecskeszámok átlaga 29 995
darab/cm3. Az M0 ugyanezen oldalán, Batthyányi és Társasház utca sarkán, a szélső forgalmi sávtól
105 méterre már csak 23 493 részecske/cm3, ez a 3. legrosszabb érték, tehát az autópálya
szennyezése ebben a távolságban még jelentős. Valamivel kisebb, de még mindig nagyon magas
részecskeszámot mértünk az M0 másik oldalán, a Szilvafa és Füstike u. sarkán, itt a mérési pont 34
méterre található a szélső autópálya sávtól (2 lehajtó sáv is van közte), a mért részecskeszámok



átlaga 26 064 részecske/cm3. Az autópályától északra fekvő mérési pontok közül a Zagyva utca és
Lókos utca sarkán már átlagos érték 18 227 részecske/cm3, 118 méterre a szélső autópálya forgalmi
sávtól.

Városi háttér  
Városi háttérnek tekinthetjük azokat a mérési pontokat, ahol nincs nagy forgalmú út a közelben.
Ezek közül a legalacsonyabb szennyezettséget az Akó és Kossuth u. sarkán mértünk, 17 402
részecske/cm3-t, a legmagasabbat az Országzászló téren, 22 332 részecske/cm3-t. Jelentős különbség
ezek között a mérőállomások között nincs, az Országzászló téren az érezhető szilárd tüzelés szag
utal a forrásra és a Nagytétényi út közelsége okozhatja az eltérést.

Lakott területen kívül eső háttér állomás
Egy állomást a településen kívül jelöltünk ki a Fennsík és Kunyhó utca sarkán ritkásan lakott
területen. Itt volt a legtisztább a levegő, átlagosan 13 566 részecske/cm3. A legtisztább mérési
ponthoz képest mintegy 30%-al magasabb a legtisztább városban elhelyezkedő pont, így a fűtés,
közlekedés átlagosan ennyivel emeli a szennyezettséget a nagytérségi háttér átlagához képest, bár a
7-es út és az M0 valamint a néhány szilárd tüzelésű ház szennyezése is hatással volt a mérésekre.

Időszaki eltérések
A legmagasabb értékeket a február 28-i első mérési kör alkalmával mértük 18.58 és 21.45 között,
33 902 részecske/cm3-t. Ez jellemzően az az időszak, amikor a szilárd anyaggal üzemelő
tüzelőberendezésekbe munka után befűtenek. A hőmérséklet -7,1ºC és -10,1ºC között alakult, tehát
csípős hideg volt. Ezzel szemben április 25-én az első mérési körnél mindössze 6 214
részecske/cm3-t mértünk a 10 mérési pont átlagaként 17.36 és 20.08 között.

Szélsőértékek
A hőmérsékleti értékekről feljebb írtunk.
A legalacsonyabb 10 perces átlag részecskeszámot 2018.04.25-én 17.49-kor mértük élénk
délnyugati szél mellett a Márc 15. és Füttyös u. kereszteződésben, 2 471 részecske/cm3-t, a
legalacsonyabb 10 másodperces átlagot ugyanitt 17:53:28-kor 2 264 részecske/cm3-t. A
legmagasabb 10 perces átlag részecskeszámot 2018.2.28-án 19.14-kor szintén a Márc 15. és Füttyös
u. kereszteződésben mértük enyhe nyugati szélben, 55 439  részecske/cm3-t, a legmagasabb 10
másodperces átlagot a Szilvafa u. és Füstike u. kereszteződésben enyhe nyugati szél mellett
21:08:50-kor, 89 750  részecske/cm3-t.

Javaslatok a légszennyezettség mérséklése érdekében

A mérések alapján látható, hogy az autópálya kibocsátása mintegy 15-20%-al járul hozzá a
szennyezettséghez, de csak mintegy 100 méteres sávban. Javasolt az M0 autópálya Törökbálint felé
emelkedő szakaszán 80 km/h-s sebességkorlátozás bevezetése, ez jelentősen mérsékelné a dízel
üzemű motorok ultrafinom részecske kibocsátását. Az időveszteség mindössze 48 másodperc (110
vs. 80 km/h) az érintett 4 kilométeres emelkedő szakaszon.

A szilárd tüzelés egyértelműen a legnagyobb légszennyező forrás, hiszen jelentős időszaki
különbség mérhető a fűtési idényben és azon kívül. Ezért szemléletformálással, támogatásokkal,
épületszigeteléssel lehet a szilárd tüzelést visszaszorítani. Erre intenzív kampányt szükséges építeni
amely több éven át tart. Ebben felajánljuk további segítségünket.

Javasolt a szennyezés hatásainak leginkább kitett korcsoportoknál légtisztító berendezés használata
a téli időszakban, ez tapasztalataink szerint típustól függően az ultrafinom részecskék 60-95%-át
kiszűri (a 20 nanométeres tartományban) és a nagyobb szennyezőket 100%-ban.



Szellőztetés a hajnali illetve déli órákban javasolt télen.

A mérésről készült adatvizualizáció elérhetősége:
https://public.tableau.com/profile/lenkei.p.ter#!/vizhome/Nagyttny/Dashboard1

A méréseket elvégezte: Lenkei Péter és Marozs Ágnes

Az értékelést összeállította: Lenkei Péter

Budapest, 2018.08.15.


