
Az ózonréteg és a freonok 
Az ózon az oxigén három atomos, mérgező módosulata, amely a napsugárzás hatására keletkezik a sztratoszférában, ahol ritka 

gázként szétoszolva van jelen. Ha a teljes ózon mennyiséget lehoznánk a Föld felszínére, a normál atmoszférikus nyomáson 
mindössze kb. 3 mm vastagon borítaná be a földet, ámde ennek ellenére fontos a földi élet szempontjától, mert ez védi meg az 
élőlényeket a káros ultraibolya sugárzástól. Az ózon ugyanakkor 2.000-szer hatékonyabb üvegházhatású gáz, mint a széndioxid, ezért 
számottevő mértékben (kb. 8% arányban) vesz részt a globális üvegházhatás létrehozásában.  

Az UV sugárzás spektruma három sávra tagolható, ezek megnevezése és hullámhossz tartománya:  
UVA (0,32-0,40 mikron), UVB (0,28-0,32 mikron) és UVC (0,10-0,28 mikron).   

A Napból érkező UV sugárzást a légkör legfelső rétege, az ionoszféra átengedi. Az ionoszféra alatt található sztratoszférában 
viszont, mintegy 15-40 km közötti magasságban az UV sugárzás legveszélyesebb komponense, az UVC túlnyomórészt elnyelődik, 
ennek során felbontja a két atomos oxigén molekulákat, és ezek bomlásából képződik a három atomos ózon. Ily módon naponta 
mintegy 300 millió tonna ózon jön létre nagyrészt az Egyenlítő felett, ahonnan a sarkok felé szétterülve fokozatosan lebomlik és 
vissza alakul kétatomos oxigénné. Az így képződött ózonréteg azután az UV sugárzás második komponensét, az élőlényekre káros 
UVB sugárzást nagyrészt elnyeli. 

A harmadik fajta UV sugárzás, az UVA jelentős része eléri a talaj szintet, az állatok és emberek bőrében pigment képződést vált ki 
és hozzájárul a D-vitamin szintézishez, növényekben pedig a klorofill képzésben és fotoszintézisben játszik szerepet. Az utóbbi 
folyamatnál a növény leveleiben vízből és széndioxidból oxigén felszabadulás mellett szénhidrátok képződnek. Ez a Földön a 
legfontosabb és legjelentősebb élelmiszer és oxigén termelő folyamat.  

A sztratoszférában az ózon bomlását jelentősen fokozhatják különféle kémiai vegyületek, közöttük ipari eredetű szennyező gázok, 
és így alakulhat ki az ún. „ózonlyuk”. 

Az ózonréteg „vastagságát” Dobson egységben mérik. Egy Dobson egység akkora ózon mennyiséget jelent, amelyet ha a 
sztratoszférából lehoznánk a talajszintre, atmoszférikus nyomáson 0,01 mm vastag gázréteget képezhetne. Normális körülmények 
esetén a mérsékelt égövben az „ózonréteg” 300-320 Dobson egység „vastagságú”.  

Ózonlyukról akkor beszélünk, ha az ózonréteg mérőszáma 200 Dobson egység alá esik. Ilyen esetben a talajszinten a veszélyes 
UVB sugárzás intenzitása aggasztó mértékben felerősödhet, ráadásul az eloszlása is kedvezőtlen módon megváltozik, mivel benne a 
rövidebb hullámhosszúságú, és ezért keményebb, egészségre 
ártalmasabb komponensek aránya jelentősen megnő.  

Az itt látható diagram mutatja, hogy a különféle hullámhosszú UV 
komponensek hogyan gyengülnek az ózonrétegen való áthaladás során.  

A diagramból látható, hogy a 290 nanométer (0,29 mikron) alatti 
hullámhosszúságú UV sugarak gyengülése nagyon jelentős, olyannyira, 
hogy ezeken a hullámhosszakon az ózonréteg 1 mm (100 Dobson) 
mértékű „vékonyodása” esetén a talajszintet elérő besugárzási 
intenzitás több nagyságrenddel megnőhet.  

Az UVB sugárzás az ember bőrét jelentősen károsíthatja. Tipikus 
károsodás a heveny felégés (erythema), amelynek tünetei a bőrpír, 
kiütés, hólyagosodás, és a felégést követő hámlás, és ha a heveny 
felégés gyakran ismétlődik, késleltetett krónikus hatás is kialakulhat, 
például szarusodás vagy bőrrák (melanoma). A bőrön kiváltott hatások 
mellett veszélyes lehet még a láthatatlan UV sugárzás által okozott 
szemkárosodás is.  

Mivel a különféle hullámhosszúságú UVB komponensek biológiai 
hatása eltérő, ezért a WHO (World Health Organisation) az IRPA 
(International Radiation Protection Association) és a CIE (Commission 
Internationale de l'Eclairage) adatai alapján kidolgozott egy módszert, 
ahogyan a lakosság számára közérthető módon lehet előrejelzést adni 
az UV sugárzás várható veszélyességéről. Eszerint a sugárzás mértéke 
az UV index, amelyhez a besugárzási intenzitás spektrumát egy 
veszélyességi súlyozó függvénnyel összeszorozva integrálják és így 
kapják a 0,3 mikronos sugárzással egyenértékű besugárzási intenzitást. 

A súlyozó függvény jellegét az alábbi diagram szemlélteti. 
UV index mérőszáma 0 és 10 között van. Az 1-es UV index azt 

jelenti, hogy a biológiailag ekvivalens besugárzási intenzitás 
négyzetméterenként legfeljebb 25 milliwatt, a 2-es index azt jelenti, 
hogy a besugárzás ennek duplája, a 3-as azt, hogy ennek 
háromszorosa, stb. Érdemes tudni, hogy a felhők nem nyelik el teljesen 
az UVB sugárzást, azon akár a besugárzás 90%-a is áthatolhat, és még 
a kifejezetten vastag felhőzet is átengedi a besugárzás legalább 30%-át. 

Magát az ózonréteget 1913-ban fedezte fel Charles Fabry. Ezt 
követően az 1920-as években G. M. B. Dobson fejlesztette ki a róla 
elnevezett Dobson spektrométert, amelynek segítségével nagy 
pontossággal megmérhető a sztratoszférában az ózon mennyisége.  

Bár az ózonréteg szerepe, valamint az UV sugárzások élettani 
hatásai csaknem egy évszázad óta ismertek, azonban csak az 1970-es 
években fordítottak komolyabb figyelmet arra, hogy az ipari eredetű 
gázok a sztratoszférába felhatolva károsíthatják az ózonréteget, és 
ezzel megnövelhetik a bőrrák kockázatát. 



A legfontosabb ózon károsító elemek a halogének (klór, fluor, bróm), amelyek egyfajta katalizátorként működve gyorsítják az 
ózon lebomlását. A klór atom például a következő két lépést felváltva ismételgetve képes ózon molekulákat szétbontani: 

1) Cl + O3 = ClO + O2 
2) ClO + O3 = Cl + 2O2 

A sztratoszférába ezek az elemek főleg halogénezett szénhidrogének (freonok-halonok) formájában jutnak fel, és azokból az 
intenzív UV sugárzás miatt felbomolva szabad halogén atomok szabadulnak fel.  

E felismerés hatására elsőként Svédország tiltotta be az ózonréteget károsító aeroszol permetek (spray-ek) használatát. Rövidesen 
megszületett a Bécsi (1985), a Montreali (1987), és a Kyotoi (1997) Egyezmény is, és az aláíró országok kötelezték magukat az 
ózonréteget károsító kémiai anyagok kibocsátásának korlátozására, illetve a kibocsátás betiltására.  

Van azonban néhány megválaszolatlan kérdés az ózon képződési és lebomlási körfolyamattal kapcsolatban, amelyekről még az 
1990-es években Prof Dr. Marx György akadémikus több publikációjában foglalkozott. Az ózon ugyanis túlnyomórészt az Egyenlítő 
felett képződik, és a sarkok felé szétterülve fokozatosan lebomlik, akkor is, ha semmiféle káros anyag a bomlást nem sietteti.  

Az Egyenlítő felől a sarkok felé áramló ózon egyik fele az északi, másik fele a déli féltekén sodródik, és ezek egymással már nem 
keverednek. A mérések szerint azonban a déli féltekén az ózon lebomlása sokkal gyorsabb, ezért főleg itt keletkeznek ózonlyukak, 
annak ellenére, hogy az ózont károsító ipari gázok túlnyomó részét az északi féltekén bocsátják a levegőbe. 

Ez a paradoxon tudományos körökben számos vitát váltott ki. A lehetséges magyarázat szerint a jelenség oka az eltérő földrajzi 
környezetben keresendő. A Déli Sarkon ugyanis egy hóval és jéggel borított hatalmas szárazföld helyezkedik el, amelyet tengerek 
vesznek körül, az Északi Sarkon viszont hatalmas tenger van, amelyet szárazföldek vesznek körül. Ezen túlmenően a déli félteke 
felszínének nagy része vízfelület, míg az északi féltekén helyezkedik el a szárazföldek túlnyomó többsége.  

Mindezek miatt nem azonos a Déli és az Északi Sark felett a légkör hőmérsékleti rétegeződése, és különböznek az ezekben 
kialakuló áramlások is, valamint a levegőben lebegő mikro-méretű megfagyott jég kristályok mérete és koncentrációja is eltérő. Ezek 
a körülmények pedig jelentősen befolyásolhatják az ózon lebomlásának folyamatát.  

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az ózonlyukak kialakulásban az ember ipari tevékenysége mellett természetes tényezők is 
hatékonyan közrejátszanak.  

A halogénezett szénhidrogének betiltása ugyanakkor 
jelentősen átrendezte egyes iparágak szerkezetét a 
világban, többek között a műszeriparban, ahol 
vállalkozások mentek tönkre, míg mások hatalmas piaci 
részesedést szereztek. Példa erre a Műszeripari 
Kutatóintézetben az 1990-es évek elején kifejlesztett és 
szabadalmazott automatikus olajszennyezés mérő 
berendezés, amelynek prototípusa csaknem egy évig 
sikeresen működött egy hazai olajfinomító telepen, 
folyamatosan mérve a folyóba kibocsátott tisztított ipari 
szennyvíz szénhidrogén szennyezettségét, és 
automatikus riasztást adva veszélyhelyzet esetén.  

A szélsőséges időjárási körülmények mellett is 
kifogástalanul működő műszernek köszönhetően két 
alkalommal is megelőzhető volt egy jelentős 
környezetszennyezés kialakulása. 

A műszerben oldószerként egy olyan freon vegyület 
szerepelt, amelynek forráspontja 47 C fok, és a gőze 
több mint 6-szor nehezebb mint a levegő, folyékony 
állapotban pedig másfélszer nehezebb a víznél, 
amelyben nem oldódik, ezért az aljára leülepedik. 

A nevezett freon vegyület zárt rendszerben keringett, 
mivel a használt oldószer automatikus tisztítás után 
visszakerült a körfolyamatba, a tiszta oldószer felett 
pedig desztillált víz réteg volt, amely megakadályozta 
annak párolgását. 

Bár ilyen vegyület még sokkal kisebb óvatossági 
intézkedések mellett sem képes feljutni az ózonréteg 
magasságáig, azonban ennek ellenére a műszer 
forgalomba hozását az előzetesen megszerzett TÜF 
engedély ellenére is betiltották, jelentős anyagi 
veszteséget okozva a kutatóintézetnek. Hasonló 
intézkedések következtében szenvedett el komoly 
veszteségeket több német és japán műszer gyártó cég, 
miközben ezen a szakterületen a nemzetközi piac több 
vonatkozásban is átrendeződött. 

A Föld déli féltekéjén az Antarktisz közelében az 
ózonréteg azóta is gyakran sérül, annak ellenére, hogy ipari halogénezett szénhidrogének évtizedek óta nem jutnak fel a 
sztratoszférába, feljutnak viszont természetes eredetű halogének erdőtüzek és vulkáni tevékenység következtében. Hogy az 
ózonlyukakban mekkora az emberi tevékenység közrehatása, az máig vitatott, az azonban valószínű, hogy a hatósági intézkedésekben 
a tudományos és környezetvédelmi szempontok mellett időnként gazdasági lobbi érdekek is szerepet játszhatnak. 
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