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Bevezetés 
 

Munkánkban egy télen aktuális problémát, az utak sózását és annak 
következményeit dolgoztuk fel diákjaimmal, Szabó Izabellával és András 
Zoltánnal. 

A hangsúlyt a gyakorlati részre fektettük. Egyszerű kísérletekkel 
igyekeztünk bebizonyítani az útsózás káros hatásait. Kísérleteink és saját 
gyakorlati tapasztalataink is bizonyítják az útsózás  környezetre káros hatását. 
Ezért munkánk végén olyan alternatív lehetőségeket kerestünk, melyek kevésbé 
vagy egyáltalán nem szennyezik környezetünket. 
 
 
Városunk, Csíkszereda  

                                                            
 
 

Csíkszereda Erdély keleti felében helyezkedik el, a Hargita-hegység 
vulkáni vonulata és a Csíki-havasok közé beékelődő Csíki-medence középső 
részén. A város az Olt mentén haladó észak-dél irányú és a Tolvajos- és Gyimesi 
hágókon áthaladó nyugat-kelet irányú közlekedési útvonalak kereszteződésénél 
alakult ki. Földrajzi koordinátái: 46°21’ északi szélesség és 25°48’ keleti 
hosszúság. A város az Olt folyó teraszain és a Somlyó-patak kavicsos 
hordalékkúpjainak a peremén fekszik az 1033 m magas Nagy-Somlyó lábánál. 
Tengerszint feletti magassága 655 és 730 m között váltakozik.  
         A város határában megtalálhatók a földtörténeti középkor üledékes 
kőzetei, a neogén kori vulkáni kőzetek, túlnyomórészt andezitfélék és fiatalabb 
folyami-tavi medenceüledékek. Az utóvulkanikus tevékenység a szénsavas 
ásványvizek (borvizek) és mofetták (szén-dioxidos és kénhidrogénes 
gázkiömlések) formájában jelentkezik. A város legfontosabb ásványvíz-
lelőhelyei Somlyón, a Szeredai- és Zsögödfürdőn vannak. E két utóbbi már a 
középkor óta – mind a mai napig – közkedvelt fürdőtelep, az utóbbinál mofetta 
is várja a vendégeket. A várostól 19 km-re, 1350 m magasságon található a 



közigazgatásilag Csíkszeredához tartozó, jótékony hatásáról híres ásványvizes, 
mofettás klimatikus üdülőhely, Hargitafürdő, a megye legmagasabban fekvő 
települése. Csíkszereda hűvös éghajlata alapján a Kárpát-medence egyik 
hidegpólusa. A medence zártsága miatt télen gyakori a hőmérsékleti inverzió és 
a velejáró ködképződés. Ilyenkor alacsonyabb hőmérsékleti értékeket mérnek a 
városban, mint a hegytetőkön. Ez az egyik oka annak, hogy Csíkszereda évi 
középhőmérséklete csupán 5,9°C. A nyári hónapoké 16°C, a télieké -5,9°C. A 
legmelegebbet, 35,5°C-t 1953-ban, a leghidegebbet, -40°C-t 1977-ben mérték. A 
medencejelleg talán egyetlen kedvező hatása a viszonylagos szélvédettség. Az 
év 58,5%-ában szélcsend van. Az átlagos csapadékmennyiség 589 mm. A 
legcsapadékosabb hónap július, a legszárazabb február. A hótakaró 27-124 
napig takarja a felszínt. A várost főként fenyőerdő övezi. A lombhullató fák 
fokozatosan kiszorultak a medence peremvidékéről is. Kivételt a Somlyó-hegy 
képez, amelyet bükk- és vegyes erdő borít. A városhoz tartozó erdős és legelős 
területeken számos védett növényfaj fordul elő. A város körüli erdők faunája is 
igen gazdag. Különös jelentőségű a nagyvadállomány. A védett fajok közé 
tartoznak a barna medve (Ursus arctos), a hiúz (Lynx lynx), a siketfajd (Tetrao 
urogallus) és mások. 

Városunk természeti adottságai kellemes környezetet biztosítanak az 
idelátogató turistáknak és nem utolsósorban a lakóknak is. Azonban a téli 
borongós, csúszós napokon a lakosok valamint a városvezetők is 
megfeledkeznek arról, hogy a környezetünket nemcsak nyáron kell ápolni, óvni. 

Sajnos télen a jeges, havas úttestek csúszásmentesítésére még mindig a 
„régen bevált“ sót használják, talán nem is gondolva arra, hogy ezzel milyen és 
mekkora károkat okoznak környezetünkben. Egyetlen téli időszak alatt annyi 
nátrium-klorid kerülhet a környezetbe, amely jelentős károkat okozhat az 
útszerkezetekben, az út alatti és melletti közművekben, ráadásul komolyan 
veszélyezteti az útmenti cserjéket, fákat, mezőgazdasági területeket valamint  
a vizek élővilágát is. 
 



A víz fagyása 
 

A víz és a jég közti különbség az a sebesség, amellyel molekuláik 
mozognak. A vízben a molekulák gyorsabban mozognak, mint a jégben. Mivel 
a víz poláris molekula, a vizmolekulák között a hőmérséklet-csökkenés hatására 
nagyszámú hidrogén kötés alakul ki, ezzel magyarázható, hogy a részecskék 
mozgása lelassul. Szélsőséges esetben – a fagyásponton – a víz megfagy, jég 
keletkezik. 
         A sós vízben a só ionjai és a víz molekulái között kölcsönhatás lép fel, a só 
ionjai hidratálódnak. 
 

A víz                A sós víz

Na+ Cl-

 
 

A sós víz részecskéinek elválasztásához és mozgásuk sebességének 
lelassításához még alacsonyabb hőmérséklet szükséges. Tehát a sós víz 
alacsonyabb hőmérsékleten fagy meg, mint a tiszta víz. Ezen az elven alapszik 
az utak sózása. A konyhasó a tapasztalatok szerint  
–5, -6 0C-ig hatásos, ennél hidegebb időben nem ér semmit.   
         A következő kísérlettel összehasonlítottuk a tiszta víz és a sós víz fagyását: 

Készítettünk 100 g 10%-os konyhasóoldatot. Mélyhűtőben –20oC-on 
kására fagyasztottuk, közben mértük az időt. Összehasonlításként 100 g tiszta 
vizet is fagyasztottunk. 
           Megfigyeltük, hogy fél óra elteltével a tiszta víz felületén vékony hártya 
jelent meg, a sós víz nem változott. Két óra eltelte után a tiszta víz megfagyott, 
a sós víz kásássá vált. 
         A kísérlet is bizonyította, hogy a sósvíz lassabban „fagy“ meg,  válik 
kásássá. 
 
 
 
 
 



Az útsózás következményei 
 
Munkánkban pár egyszerű kísérlettel igyekeztünk bebizonyítani az útsózás káros 
hatásait. 
 

1. A sózás leginkább az útmenti növényzetet károsítja. A nátrium-
kloridból a klorid-ion a gyökéren keresztül felszívódik, eljut a levelekig, 
ahol levélperzselődést okoz. Az így károsodott fák, cserjék tavasszak 
később hajtanak ki, a levelek kisebbek, sokszor már tavasszal elkezdenek 
sárgulni, barnulni, sőt gyakran már a nyár elején megindul a lombhullás. 
A nátrium-kationok pedig akadályozzák a növény kálium-kation felvételét 
a talajból, melynek hiánya betegség-érzékenységet okoz. A toxikus 
hatáson kívül a sóoldat miatt a talaj töményebb, így a vízfelvétel is 
nehezebb. 

 
A következő kísérletben a sóoldat hatását vizsgáltuk a növények 

anyagcseréjére. Egy mérőhengert 10 %-os sós vízzel, egy másikat csapvízzel 
töltöttünk meg. Mindkettőbe fokföldi ibolya levelét helyeztük. A leveleket 
hagytuk egy hétig állni majd megvizsgáltuk őket. A nagy sókoncentráció 
következtében a zöld leveleken barna foltok jelentek meg a plazmolízís (az 
ozmózis egyik fajtája) következtében. Tehát a kísérletből is látható, hogy 
a sóoldatok nagymértékben akadályozzák a növények fejlődését. 
 

 
 
 

2. Az útsózás nemcsak a növényeket károsítja, hanem rongálja az utak, 
hidak, gépkocsik felületét és a közművezetéket is. A konyhasó 
a gépkocsik kipufogógázaiból származó nitrogén-oxidokkal reagálva 
maró anyagokat alkot, amelyek korrodálják a fémszerkezeteket, az autók 
alvázát. Az autóipar régen felfigyelt a só káros hatására, a rozsdamentes 



anyagok többek között ezért is terjedtek el széles körben. Azonban így is 
tanácsos gyakran autót mosatni télen. 

 
A következő kísérletben rozsdamentes vasszöget két napra 10 %-os 

konyhasóoldatba áztattunk. Kivettük, megszárítottuk és egy hét múlva 
megfigyeltük a változást. Összehasonlítottuk olyan szöggel, melyet csapvízben 
áztattunk.  
A sósvízben áztatott vasszög felületén már egy hét alatt rozsda képződött. A 
többi szög változatlan maradt. 
 

 
 

3. A só az autógumit, a gyalogosok cip jét, csizmája felületét roncsolja, 
megrövidíti azok élettartamát. 

 
Ezt is egy kísérlettel bizonyítottuk. Egy bőrcipőt két órára 10 %-os 

konyhasóoldatba helyeztem, majd megszárítottam. Összehasonlítottam egy 
csapvízzel kezelt bőrrel. Megfigyeltem, hogy száradás után a só 
kikristályosodott a bőr felületén, és megkeményítette azt. 
 

                             
              
 
 
 
 
 
 



 
            Kíváncsiak lettünk, hogy városunkban mennyi sót szórnak ki egy tél 
folyamán csúszásmentesítésre. Ellátogattunk a HURON Kft székhelyére, ahol 
megtudtuk, hogy az utóbbi három tél folyamán a következő homok és só 
mennyiségeket használták el a városban és környékén. Csak régebbi adatokkal 
tudtak szolgálni, de azt az információt kaptuk, hogy ezek az adatok csak 
kismértékben változnak, tehát mérvadónak tekinthetjük. 
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A grafikonokon is látható, hogy az idei tél folyamán  Csíkszeredában 
nagy szükség volt az utak csúszásmentesítésére, így  az útkezelő vállalat nagy 
mennyiségű sót szórt az utakra, aprósóderrel kombinálva. Emellett a hótolók is 
elvégzték a munkájukat, azonban néha csak azután, miután már sóval kissé 



felolvasztották a megfagyott jeget. Így a sós hó az utakat szegélyező 
növényzetre került, ahol ugyanúgy kifejti káros hatását.  

A sózott hó a csatornákon keresztül az Oltba kerül, mivel 
a szennyvíztisztítóban nem kaphat megfelelő kezelést. Így nagy sótartalmú víz 
kerül a folyóba, ami veszélyezteti a vízi élővilágot.  

A lakosok is előszeretettel nyúlnak a konyhasóhoz, hogy a legyúrt, 
letaposott havat felolvasszák, és csak utána lapátolják el a járdáról. Persze azt is 
a fűre, bokrok alá, gondolván, hogy ott senkit nem zavar. Majd nyáron meglepve 
figyelik gondosan ápolt facsemetéiket, sövényüket, hogyan sárgulnak a leveleik. 

Az említett kísérletek és saját gyakorlati tapasztalataink is bizonyítják az 
útsózás káros hatását. 

Tehát mindenképpen alternatív csúszásmentesítő anyagokat kell 
használni: fahamut, kályhasalakot, kvarchomokot, aprósódert, gránitzúzalékot, 
a természetben lebomló faforgácsot,  melyek a hókristályok felületére tapadva 
csökkentik a csúszósságot. 

A vegyi anyagok közül azok használata ajánlatos, melyek nem károsítják 
a környezetet.  

Ilyen a Transheat nevű folyékony jégoldó anyag (karbamid-ammónium-
nitrát), melynek legnagyobb előnye, hogy miközben a jeget olvasztja, elemeire 
bomlik és gyenge műtrágya lesz belőle, amely a talaj káros nitritjeit szerves 
nitrátokká alakítja. Ezenkívül nem lép reakcióba a rezet kivéve egyetlen fémmel 
sem, így nem rongálja a hidakat, a kocsik alvázát, továbba a betont sem, vagy 
a gyalogosok cipőjét. Elönye, hogy mínusz 26 fokig is megbirkózik a jéggel. 
Annak ellenére, hogy  magyar mérnökök fejlesztették ki az 1990-es években, 
Magyarországon nem elterjedt a használata. Tudomásunk szerint hazánkban sem 
alkalmazzák. Eközben a Tátrában, a szlovák és cseh repülőtereken, Pozsonyban, 
Németországban és Svédországban évek óta használják e magyar szabadalmat. 
Szintén környezetbarát vegyi anyag a vinasz, mely a szeszgyártás 
mellékterméke. A répacukor melléktermékeként keletkezett melasz szeszgyártás 
utáni mellékterméke, amely a répa által kivont talajsókat tartalmazza. Előnye, 
hogy –8 - -10 oC-os hidegben is kifejti hatását. Hátránya, hogy a talajba kerülve 
növényburjánzást okoz, azonban még így sem annyira káros, mint a konyhasó. 
Az internetet böngészve megtudtuk, hogy Győr városában például már hat éve 
alkalmazzák. 

A leginkább környezetkímélő megoldás a mechanikus hóeltakarítás, 
hótolóval, lapáttal, azonban ezt is még a sózás előtt kellene elvégezni az említett 
okok miatt.  
    
 

 
 
 
 



Es  után köpönyeg 
 

Lakhelyünkön, Csíkszeredában sajnos még mindig a só az elsődleges téli 
csúszásgátló anyag, aprósóderrel kombinálva. Így a lakosoknak marad az „eső 
után köpönyeg“-megoldás, melyekkel enyhíteni lehet a só okozta károkat. Télen 
az út melletti sövényt ajánlatos nádfonat takarással védeni az úttestről 
felcsapódó sós hólétől. Tavasszal pedig a talaj első felengedése után ajánlatos 
hideg vízzel beöntözni a talajt, így a káros sók egy részét kimossuk 
a gyökérzónából. 

Munkánkkal szeretnénk felhívni a lakosok, a városvezetőség és az 
útkezelő vállalat figyelmét a téli útsózás következményeire. Sajnos ez 
a probléma a tél beköszöntésével egyidőben minden évben újra jelentkezik. 
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